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ELSŐ RÉSZ

Upper West Side, mellékutca, kisebb ház (hangos falépcsők!) la-
kásának nappalija. 

Hátul két, utcára néző ablak. A berendezés meglehetősen olcsó, 
elnyűtt kanapé, mellette ódivatú állólámpa, dohányzóasztal, raj-
ta telefon, egyik oldalon két jellegtelen fotel, a másikon tévékészü-
lék egy használaton kívüli kandallón. A falnál könyvesszekrények 
és a Broadway darabjait hirdető, feltűnő színezetű poszterek, a 
szürkésbarna szőnyeg csak a parketta kis részét takarja. Egyik ol-
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dalt a lakás bejárati ajtaja egy kis alkóvban, túloldalt a hálószo-
ba és a fürdőszoba ajtaja. Az ablakon fény árad be. 

Az előadás kezdete előtt öt-tíz perccel hallani a forgalom halk 
zaját, amelyet időnként megszakít egy sziréna vagy a hirtelen fel-
gyorsuló autók hangja, egyszer pedig hallatszik, ahogy a kukásautó 
üríti a szemetet. Miután felmegy a függöny (vagy felgyúlnak a szín-
pad fényei), tűzoltóautó szirénája szól, majd rövid ideig csend. 

ALBERT horkolva alszik a kanapén. Fürdőköpenyt visel, és be 
van takarózva. Maga az előadás azzal kezdődik, hogy valaki igen 
hangosan lehúzza a WC-t. 

ALBERT (hirtelen felül, mint aki mély álomból riad): Mi a 
fene… 

(Az állólámpa zsinórjához nyúl, hogy felkapcsolja. Szinte 
ugyanebben a pillanatban szürke utcai zakóban Bruno lép ki a 
fürdőszobából.) 

BRUNO: Jó reggelt, Bertie! 
ALBERT: Ja, te vagy az, Bruno? Megijesztettél. Hajnal óta ki 

vagyok ütve. Nem szoktam a kanapén aludni. Azt sem tudtam, 
hol vagyok. Azt hittem, hogy betörő van a lakásban. 

BRUNO: Elnézést a betolakodásért. 
ALBERT: Jaj, nem úgy gondoltam. Hanna már felkelt? 
BRUNO: Még nem, de amint felébred, követeli a kávéját. Kö-

rülnéztem a teakonyhádban, de a neszkávés üveg majdnem üres, 
és ami benne van, az is kőkeményre száradt. A hűtőben pedig 
nincs tej. Úgy látszik, elkelne itt egy inas vagy egy házvezetőnő. 

ALBERT: Mindig szívesen fogadlak benneteket szerény hajlé-
komban, de könyörögve kérlek, tartsd be a ház egyetlenegy sza-
bályát: ne viccelj korán reggel. Megértetted? 

BRUNO: Ez nem gond, alapvetően nem vagyok vicces típus. 
Már azért sem, mivel Hannát egy kis időre Regina gondjaira kell 
bíznunk. 
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ALBERT: Bármit megteszek az én drága, beteg nővéremért. 
Nagyon örülök, hogy sikerült megszerveznem neki ezt az utat, 
téged pedig megkíméltelek attól, hogy elkocsikázz vele Regina 
Isten háta mögötti farmjára. 

BRUNO: Amiért örök hála neked! De most, ha nem veszed 
rossz néven, innék egy csésze feketét. Leszaladok a sarokra há-
rom dupláért. Hozok egy tucat fánkot is. Milyen ízű legyen a 
tiéd?

ALBERT: Csak simát kérek. Ne legyen se krémes, se csokis. 
Reggel a barna nem a kedvenc színem. 

BRUNO: Semmi gond, egy perc, és itt vagyok. 
(Bruno kinyitja a kulcsra zárt ajtót, és elmegy. Albert felkel, 

sietve a konyhaszekrényhez megy, kivesz egy vodkásüveget, mű-
anyagpohárba tölt egy ujjnyit, majd felhajtja. Mély lélegzetet 
vesz, majd odamegy a kabátjához, amely az egyik szék hátára 
van terítve, és kiveszi zsebéből a mobiltelefonját.) 

ALBERT (félhangosan): Szia, Regina, itt Albert. Már ébren 
vagy? Biztos? Jó, jó. Jó. Semmi gond, minden sínen van. Igen, itt 
vannak, de lehet, hogy eltart egy kis ideig, amíg Hanna felébred, 
és rendbe szedi magát. Úgyhogy nem kell sietned, csak nyugod-
tan. Az lesz a legjobb, ha megvárod, amíg véget ér a csúcsforga-
lom. Igen, figyelni fogjuk a kocsidat. Nyitva tartjuk a szemünket, 
és hegyezzük a fülünket, hogy halljuk, amikor dudálsz. De ha 
nem látsz minket, akkor ugorj ki, és nyomd meg a kapucsengőt. 
Ugye emlékszel, Nyugati 93. utca 330. szám. Igen, az. Nyugi, mi 
itt leszünk, nem megyünk sehova. Hanna? Még nem kelt fel, 
hosszúra sikeredett az éjszaka. Miután megérkeztek, elmentünk 
vacsorázni, és a végén a fáradtságtól már megszólalni is alig bírt. 
Tudod, szokása szerint csak bámult a semmibe, és ugyanazt a 
kérdést ismételgette. Igen, ittunk egy kis bort. De csak egy ke-
veset. Nem itattam le, jó?! Természetesen Bruno fizetett, nekem 
egy vasam sincs. És figyelj csak, ne említsd Hannának, hogy fel-
hívtalak. Nehogy úgy érezze, beleavatkozom az életébe, mert az 
nem áll szándékomban, ahogy azt te sajnos nagyon is jól tudod. 
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Igen, az úgy rendben van, de most el kell köszönnöm, mert csen-
gettek. 

(A kapucsengő ismét megszólal. Albert felveszi a takarót a ka-
napéról, gyorsan összehajtogatja, majd az egyik fotelbe dobja, az-
után odamegy a kaputelefonhoz, és megnyom egy gombot. Han-
gos léptek, Bruno érkezik vissza egy nagy zacskóval. Fújtatva a 
dohányzóasztalhoz megy, rátesz három nagy műanyag poharat 
meg egy doboz fánkot.) 

BRUNO: Voilá! Reggelihez! 
ALBERT: Légy szíves, ne olyan hangosan! Megzavarod Han-

na édes álmát. Hagyd őt pihenni. Ez az utolsó lehetősége, hogy 
élvezze az életet, mielőtt szembenéz a vidéki életmód szigo-
rú szabályaival… A kiképzőtáborban… akarom mondani a 
Rehabkínzáson… 

BRUNO: Itt a cukor, a cukorpótló, a tejszínpótló, méghozzá 
gluténmentes! És persze a rengeteg glutént tartalmazó fánk. Mit 
kérsz? Tessék, szolgáld ki magad. Jó házigazda lett belőlem, nem igaz? 

ALBERT: Értem a célzást. Majd legközelebb meghálálom, jó? 
Leterítem a vörös szőnyeget. 

(Mindketten leveszik egy-egy pohárról a fedelet, műanyagka-
nállal megkavarják a kávét, majd kortyolgatni kezdik.) 

BRUNO: Vendéglátásod várakozásomon felüli. Négy csillagot 
adnék a panziódnak. Nem gondolod, hogy ez egy remek üzleti 
ajánlat? 

ALBERT: Igazán nagylelkű vagy, de ne felejtsd el megemlíteni 
a csodás környezetet. (Elindul a fürdőszoba felé.) Elnézést. 

(Amint becsukódik a fürdőszobaajtó Albert mögött, Bruno fel-
emeli a telefonkagylót.)

BRUNO (a telefonba mondja félhangosan, egyik kezét a szája 
elé téve): Szia, Doris, lemerült a mobilom, és nem tudtam feltöl-
teni, a vendéglátómén beszélek, úgyhogy rövid leszek. Igen, jól 
vagyok, nincs semmi gond. Csak arra kérlek, ne gyere hozzám. 
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Nem lenne jó ötlet, ha az autód egész éjjel ott állna a garázs előtti 
felhajtón. Ma este elmegyek érted, ahogy terveztük, és remélem, 
a következő hetekben szabadok leszünk. Majd hívlak délben, ha 
beértem a munkahelyemre. Hallasz? Rövidre kell fognom, mert 
még a sógorom lakásában vagyok, vele és Hannával. Alig várom 
a ma estét. Igen. Puszi, puszi. 

(Leteszi a telefont, mert meghallja, hogy Albert lehúzta a WC-t. 
Albert nemsokára kilép a fürdőszobából, és gyanakodva néz Brunóra.)

BRUNO: Lemerült a mobilom, úgyhogy muszáj volt a tiédet 
használnom. Üzenetet hagytam a titkárnőmnek, hogy késni fogok. 

ALBERT (a dohányzóasztalhoz közeledve): Nos, lássuk, mi 
minden van itt. Egy francia cruller, igen, ez nagyon jó lesz, kö-
szönöm. És még egy kis tejszín a kávémba. 

BRUNO: Magamnak vettem egy csokis fánkot, ha nincs elle-
nedre. 

ALBERT: Nekem mindegy, csak ne legyen a látóteremben; 
kora reggel rá sem bírok nézni. 

(Mindketten esznek, és kortyolgatják a kávét, időnként egy-egy 
pillantást vetnek a hálószoba felé.) 

ALBERT: Nem kéne… 
BRUNO: Igen, most már fel kéne ébresztenünk. 
(Ekkor kicsapódik a hálószoba ajtaja. Hanna viharzik ki, és a 

fürdőszobába siet. Piros bugyi van rajta, és egy halom ruhát tart 
maga előtt, amelyek eltakarják a mellét és az arcát.) 

HANNA: Regina már itt van? És ti ketten, miért hagytátok, 
hogy ilyen későig aludjak? Mire készültök? Szabotálni akarjátok 
a gyógyulásomat? (Becsapja maga mögött a fürdőszobaajtót.) 

ALBERT: Kinyitom az ablakot, hogy halljuk, amikor Regina 
megérkezik. Éjszakára becsuktam, hogy kiszűrjem a zajt. 

BRUNO: Regina korán akar indulni, mert egy konferenciáról 
jön, amit az egészségmániásoknak tartottak a hét végén. Még 
a csúcsforgalom beállta előtt ki akar jutni a városból, úgyhogy 
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akármelyik pillanatban itt lehet. Az lesz a legjobb, ha összepako-
lom Hanna cuccát, és kiteszem az ajtóba. 

(Bruno a hálószobába megy, és nyitva hagyja az ajtót.)
ALBERT: Csak nyugodtan, megígérem, nem eszem meg az 

összes fánkot, amíg távol leszel. 
(Ismét a vécéöblítés zaja, majd nemsokára kilép a fürdőszobá-

ból Hanna élénksárga melegítőfelsőben, ahhoz illő nadrágban és 
rózsaszín tornacipőben. A színfalak felé néz, arcát még mindig 
nem látni. Az ablakhoz rohan.) 

HANNA: Már itt van? 
ALBERT: Még nyoma sincs. A férjed a hálószobában csoma-

gol. Jöhet a reggeli? Van kávé és fánk. Gyere, egyél. 
HANNA: Mit üldögéltek és pletykáltok ti ketten? Mister Big az 

alvilágból és egyéb sztárok a filmvásznon és a színpadon? Megint 
megpróbáltok minél nagyobb hatást gyakorolni egymásra? Min-
dig csak ez a kivagyiság? Nem volt elég tegnap este? A bulinak 
vége! Itt az ideje, hogy a napi feladataitokkal foglalkozzatok. Miért 
nem vagytok lent a bejáratnál, hogy integessetek Reginának, ne 
keresse a házszámunkat, amikor behajt az utcába? Nincs veszte-
getni való ideje. Innen el kell jutnia a Riverside drive-hoz, majd a 
Riverside úton kell végig hajtania a kilencvenhatodik utcáig, aztán 
fel a George Washington hídhoz New Jersey felé, de akkor gyorsan 
jobbra fordulnia a Palisades Parkwayre, és észak felé haladnia. És 
azután merre is? Már nem is emlékszem. Vagyis nem tudom. Egy 
valamit viszont tudok: hogy nektek kettőtöknek végre össze kéne 
szednetek magatokat, és el kéne készülnötök. Hagyjátok abba az 
ostoba házibulitokat. Tudjátok, hány óra van? (Még mindig az ab-
laknál áll, de jobbra-balra hajlong, hogy jobban rálásson az utcá-
ra. Gépiesen felveszi az egyik papírpoharat, de nem iszik belőle.) 

(Megjelenik Bruno bőrönddel a kezében, leteszi a bejárati ajtó 
mellé, azután leül a kanapéra, és ismét kortyolgatni kezdi a kávéját.) 

BRUNO: Na, Hanna, elkészültél? Gyere, egyél egy keveset! 
Gyere, ülj ide mellém! 
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HANNA: Hány óra van? Biztos vagy benne, hogy Regina nem 
parkol valamelyik járda szélén, és vár ránk? 

BRUNO: Teljesen biztos vagyok benne. Egy eastside-i hotel-
ben szállt meg, úgyhogy időbe telik, amíg ideér. 

ALBERT: Majd dudál, amikor megérkezik. Mindenképpen 
tudni fogjuk, ha itt lesz. (Rövid szünet.)

BRUNO: Hanna, hallottad, amit mondtam? Gyere, ülj ide mel-
lénk, lazíts. És egyél pár falatot. 

HANNA: Istenem, hány óra van? 
BRUNO: Nem kell ott állnod. Bertie azt mondta, hogy Regi-

na dudál, ha megérkezik. Vagy beáll egy percre valamelyik autó 
mellé, kiugrik a kocsiból, és megnyomja a kapucsengőt. Aztán 
leszaladunk a bőröndöddel a földszintre. Nem kell az ablaknál 
őrködnöd. Semmi értelme annak, hogy tönkretedd magad ezzel 
az állandó aggódással. (Albertnek) Teljesen kikészít, ha látom raj-
ta ezt a fölösleges feszültséget. Csak elpazarol egy csomó energi-
át. Ez előbb-utóbb kicsinálja. És hogy őszinte legyek, engem is. 

ALBERT: Ne aggódj, majd szépen elutazik Regina hegyi me-
nedékházába, és a csodadiéta meg a meditációs gyakorlatok se-
gítenek neki túljutni ezen az egészen. A Catskill-hegység friss 
levegőjéről nem is beszélve. 

BRUNO: Hát persze, bármit hajlandók vagyunk megpróbálni. 
Az biztos, hogy kellemesebb egy ilyen kúrát végigcsinálni, mint 
befeküdni valamelyik kórház pszichiátriai osztályára … Azaz a 
pokolba. 

ALBERT: Légy türelmes! Nem azt ígérte Regina, hogy legalább 
két hétig gondoskodik Hannáról, vagyis addig, amíg rendbe nem 
jön az egészsége? 

BRUNO (halkan): Gondolkozzunk reálisan: Regina régi jó ba-
rátunk, de valójában vállalkozást vezet, s nem házibulit szervez. 
Igen szép tőle, hogy úgy tesz, mintha a ház körüli munkákban 
szüksége lenne Hanna segítségére, de valójában a mi anyagi hoz-
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zájárulásunkra számít. Akár jobban lesz Hanna, akár nem, ne-
künk be kell fizetnünk a nonprofit szervezetbe a taksát.

ALBERT: Igen, de neked is pihenned kell! Bízd csak őt egy kis 
időre Regina gondjaira. Hány fizetővendég lakik a menedékház-
ban? Hány alkalmazott dolgozik ott? 

BRUNO: A létszám változó, de most panaszkodik, hogy nincs 
elég embere, s így Hanna kisegíthetné őt a kezelés alatt. Talán 
megszabadul az összes allergéntől és egyéb környezeti méregtől, 
a depresszió kórokozóitól. (Rövid szünet.) És a rákjától. Az ő ki-
mutathatatlan rákjától. 

ALBERT: Szomorú őt így látni. Gyerekkorunkban olyan élet-
vidám volt. Mindig én voltam a csendes gyerkőc, szüleink foly-
ton miattam aggódtak. Biztos vagy benne, hogy nincs rákja? Egy-
értelműen kizárták ennek lehetőségét? 

BRUNO: Abszolút. Remek formában volt, amikor összeháza-
sodtunk; minden a kis Alex születése után kezdődött. Azt hittük, 
hogy szülés utáni depresszióról van szó, de nem akart elmúlni. 

HANNA: Ne beszélj már baromságokat! Ez az egész akkor 
kezdődött, amikor a kis Alex kevéssel az első születésnapja előtt 
meghalt. 

BRUNO: Igen, a helyzet akkor fordult igazán rosszra, amikor 
visszament dolgozni. Először azt hittük, hogy rákja van, de nem 
találtak nála semmiféle daganatot. A fejében viszont egészen más 
játszódik le. Teljesen biztos benne, hogy rákos. Néha szinte már 
azt szeretném, ha tényleg így lenne. Akkor legalább tudnánk, mit 
kell tennünk. A gyógyszerek nem használnak semmit, úgyhogy 
abszolút nem árt, ha kipróbáljuk Regina csodadiétáját. Mivel is 
próbálkozott legutoljára? Ja, igen, homeopátiás kúrával. 

ALBERT: Igen, persze, de nem szeretem, ahogy Regina táplálja 
Hanna tévképzeteit a rákról. Nem segít rajta, ha valaki rábólint 
az ilyen beteges képzelgésekre. 

BRUNO: Kinek árthat, ha gyógynövényekkel kezelik, meg mi is 
a neve ennek a diétának? Ja, makrobiotikus étrend. (Rövid szünet.) 
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HANNA: Meg tudja valaki mondani, hány óra van? 
BRUNO: Háromnegyedkilenc lesz öt perc múlva. Nyugi, nem 

sietünk sehova. 
ALBERT: Figyelj csak, Hanna, képzeld el, hogy megint tizenkét 

éves vagy, és épp egy nyári táborba készülsz. Emlékszel, ilyenkor 
milyen izgatott voltál? Már egy héttel az indulás előtt elkezdtél cso-
magolni; folyton ki-be pakoltad a cuccaidat. Képtelen voltál eldön-
teni, hogy melyik Barbidat vidd magaddal. Emlékszel, milyen izga-
tott és élénk voltál? Miért nem éled magad bele ugyanúgy most is? 
Miért nem azon gondolkozol, hogy milyen jól fogod magad érezni 
Regina menedékházában? Hogy majd nagyokat sétálsz a nyugodt, 
vidéki tájon, úszol egy kis tavacskában, madárdalt hallgatsz, és sok 
más hasonló élvezet vár rád. Emlékezz a mályvacukorsütésre a 
tábortűzön. Meg mi mindent csináltál még a táborban? Gondolj 
arra, hogy majd sok-sok egészséges ételt eszel, és igazi házitejet 
iszol a szomszédos farmról. Nem tölt el izgalommal a gondolat, 
hogy nemsokára milyen nagyszerű élményekben lesz részed? 
Hanna, figyelsz rám egyáltalán? Hanna? Hanna?! 

HANNA: Most mi van? Miért nem tudsz békén hagyni? Ne 
üvöltözz már a fülembe! Ha állandóan óbégatsz, mintha égne a 
ház, nem fogom hallani, amikor Regina dudál.

ALBERT: Én nem óbégatok. Te miről beszélsz? 
HANNA: Miért nem tudsz egyszerűen csak békén hagyni? 

Igazán, Bertie, ha ezt tovább folytatod, akkor beárullak. 
ALBERT: És kinek árulsz be? Vajon kinek?
HANNA: Pontosan tudod, hogy kinek. Elmondom ezt is, meg 

minden mást is, amit velem csináltál. 
ALBERT: Kinek mondod el? Anyának és apának? 
HANNA (az órájára néz): Shhhh… 
ALBERT (Brunónak): Mit szólsz hozzá? Visszavittem a gye-

rekkorába, mint egy igazi pszichoterapeuta, méghozzá hipnózis 
vagy igazságszérum nélkül. Ez már döfi. Hanna, mit fogsz elmon-
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dani rólam anyának és apának? Rajta, beszélj hozzájuk, hallanak 
téged. (Rövid szünet; kicsit felerősödik az utcai zaj.) 

HANNA: Hány óra van? 
ALBERT: Húsz évvel ezelőtt járunk. Tizenkét éves vagy, épp 

elvégezted a hatodik osztályt, és középiskolába készülsz, de még 
nyár van, és anya meg apa táborba küldenek, most leszel először 
távol a családodtól. 

(Rövid szünet, Hanna folyton vagy az órájára néz, vagy le az 
utcára, ahol megállás nélkül mennek az autók.) 

BRUNO: Lehet, hogy tizenkét éves, de hogy életvidám lenne? 
Nem, határozottan nem lenne az, és az is biztos, hogy nem égne a 
vágytól, hogy beszéljen veled. Előfordulhat, hogy nem nagyon kedveli 
a kisöccsét, Bertie-t, a csendes, de talán meghunyászkodó kisfiút. 

ALBERT: Talán inkább elhanyagolt kisfiút. Az elhanyagoltat és a 
mellőzöttet. A nővére árnyékában él, aki a család imádott herceg-
nője. A gimiben kiélhette ugyan a színészi vágyait, de mindenki le-
nézte, amikor kijelentette, hogy a főiskolán is azt szeretne tanulni. 
Színjátszást könyvelés helyett. Képzelheted, mekkorát csalódott 
ennek a boldogtalan kisfiúnak a családja. Még a mindenki csodálta 
nővére sem volt hajlandó támogatni őt, hogy megvalósíthassa az 
álmait. Ez a meghunyászkodó kisfiú története. 

BRUNO: Hát igen, szegény kis Bertie. De azért eltartottak té-
ged, amíg a főiskolára jártál, annak ellenére, hogy nem értettek 
egyet a döntéseddel, és ennek a lakásnak a bérleti díját is ők fi-
zetik. És még nem is beszéltünk arról a nem kevés időről, amit a 
rehabon töltöttél. Őszintén szólva nem fáj a szívem miattad. De 
természetesen szurkolok neked, hogy sikeres színész legyél. 

ALBERT: Köszönöm. Kedves tőled, hogy ezt mondod. 
BRUNO: Viszont, ha már a gyerekkorotokról beszélünk, hadd 

tegyek fel egy eléggé kényes kérdést, amit a mentálhigiénés szak-
emberek gyakran előhoznak, amikor Hanna családi hátteréről 
van szó. Ezek a terapeuták bármilyen pszichológiai problémát 
előszeretettel vezetnek vissza a korai gyermekkorban elszen-
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vedett szexuális erőszakra. Hanna eléggé igyekszik kerülni ezt 
a témát, és ez azokra jellemző, akikkel tényleg történt valami a 
múltban, amit szégyellnek. De azt is jelentheti, hogy történt vele 
néhány dolog, amelyeket nem tudott a helyére tenni. Olyasmik, 
amelyek esetleg csak a képzeletében történtek meg, vagy később 
kerültek emlékezete távoli zugaiba, és mint fantáziaképet keze-
li őket. Szóval ez a dolog lényege. Úgyhogy, ha nincs ellenedre, 
és úgyis a gyermekkorotokról beszélgetünk, neked is szeretném 
feltenni az erre vonatkozó kérdést. Arra nem tudom rászánni 
magam, hogy a szüleitekkel tárgyaljak erről, de a te generáció-
dat, gondolom, már nem feszélyezi annyira ez a téma. És nyilván 
segíteni akarsz a nővérednek. Természetesen, ha bármilyen ag-
gályod van ezzel kapcsolatban, én azt is megértem. 

ALBERT: Ez nagyon nehéz kérdés, különösen korán reggel. (El-
kezd enni egy újabb fánkot, és belekortyol a kávéjába.) Amint már 
mondtam, velem nem sokat törődtek, úgyhogy soha nem avattak 
be semmiféle családi titokba, olyasmi pedig nem jut eszembe, hogy 
bárki is nyíltan olyat tett volna gyermekkorunkban. Te is tudod, 
hogy a szüleink eléggé prűd, középosztálybeli, diplomás emberek, 
és semmi olyasmit nem tűrtek volna el. Az olyasfajta viselkedés 
legapróbb jelét is katasztrófaként kezelték volna. 

BRUNO: Tehát ez a válaszod. Más szóval minden csupán a 
képzelet szüleménye? 

ALBERT: Nos, volt valami, ami valószínűleg mély benyomást 
tett rám, mert nagyon megmaradt bennem, bár nem mindig 
emlékeztem rá ugyanolyan élesen. Volt egy unokatestvérünk, 
Freddie, aki legalább tíz évvel idősebb volt nálunk. Nagyon spor-
tos fiú vagy inkább férfi volt, magas és szőrös, szinte olyan, mint-
ha a nagybátyánk lett volna. Úszni tanította Hannát és engem, és 
eközben persze gyakran tartott minket a vízben, és nekem úgy 
tűnt, hogy néha szorosabban és hosszabb ideig, mint kellett vol-
na. Természetesen hálásak voltunk a segítségéért, de ugyanak-
kor már nagyon vártuk, hogy végre egyedül úszhassunk. Emlék-
szem, Hanna elég gyakran mondogatta, hogy „Hadd csináljam 
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egyedül!”, és én is ugyanezt szerettem volna. Hannával sohasem 
beszéltem erről. Nem volt egyértelmű, hogy hozzáért Freddie 
fütyije, ezért úgy gondoltam, hogy számára nincs jelentősége en-
nek az egésznek. A jó öreg Freddie pedig köszöni szépen, jól van, 
és fogadok, hogy még alkalmazza a régi fogásait, csak már nem 
egy úszómedencében, hanem az ágyban. 

BRUNO: Hallottad ezt, Hanna? Úgy látszik, kiesett a csontváz a 
szekrényből. Érdekes kis történet ez, de valószínűleg nincs benne 
semmi különös. Fogadjunk, hogy minden családban van egy Freddie 
bácsi, de a tiétek remélhetőleg sohasem váltott át az úszóleckékről a 
hálószobai tornagyakorlatokra, vagy legalábbis nem a gyerekekkel. 

ALBERT: Vagy ha igen, akkor nem akarok tudni róla. 
BRUNO: Jó, értem, mire gondolsz. De van egy másik eset is, amit 

nagyon szeretnék tisztázni veled. Ennek az eseménynek te is részese 
voltál. Igen, te kihasználtad Hannát. Legalábbis ő erre utalt. Valami 
olyasmiről beszélt, hogy te hozzányúltál a bugyijához. 

ALBERT (ordítva ugrik talpra): Micsoda?! Komolyan beszélsz?! 
BRUNO: Igen, komolyan beszélek. Viszont remélem, ez az 

esemény nem olyan komoly, mint ahogy azt mondják. 
ALBERT: Ki mondja? És kinek mondja? 
HANNA: Én mondtam el. Igen, Bertie, te megerőszakoltál engem. 
ALBERT: Ezt mikor álmodtad? 
HANNA: Legalább kétszer megtörtént. Egyszer, amikor még 

gyerekek voltunk, aztán tinédzserkorunkban. 
(Rövid szünet. Albert leteszi a kezét, mert azelőtt a vádlójára 

mutatott. A két férfi döbbenten nézi egymást.) 
BRUNO: Gyerekkorotokban? Na de… 
ALBERT: Most már rájöttem, mire célzott. Igen, tényleg hoz-

zányúltam a bugyijához, méghozzá szó szerint, de nem erősza-
kosan. Az történt, hogy ő leejtett egy sötétrózsaszín bugyit a 
földre, amikor csomagolt; azt hiszem, abba a táborba készülő-
dött. Én pedig felvettem, és belebújtam. Azután körbe-körbe ro-
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hangáltam a házban, és mutogattam magam mindenkinek, és ezt 
mindenki nagyon viccesnek találta, kivéve Hannát. Ő sírva bero-
hant a szobájába, én pedig nem tudtam rájönni, hogy ezt miért 
csinálta. Ezzel a műsorral nem bántottam senkit, ő viszont így 
jó nagyot rúgott belém. Amikor ugyanis ő szaladgált az elegáns 
bugyijában, mindenki el volt tőle ájulva, hogy olyan aranyos, 
mint egy kis angyal! De én miért nem lehettem ilyen aranyos? 
Miért csak a család hercegnője lehetett az? Szóval láthatod, hogy 
ha meg is erőszakoltam valamit, az csupán a bugyija volt, ennyi 
az egész. De hát könnyekben tört ki, ha hozzáértem valamelyik 
nagyértékű tulajdonához; legjobban a Barbie babáit féltette. 

HANNA: De ha megerőszakolod a bugyimat, akkor engem 
erőszakolsz meg, a testemet és a lelkemet, az egész lényemet. 
(Zokogni kezd.) 

ALBERT: Amint látod, ő már akkor is túlérzékeny volt. 
HANNA: És a Barbimat is megerőszakoltad. 
ALBERT: Mert megfogtam, és játszottam vele? 
HANNA: Mert hozzányúltál. 
BRUNO: Ja, igen, már el tudom képzelni. Felvetted a bugyiját, 

igen, ez nagyon vicces. 
HANNA: Ez egyáltalán nem volt vicces. Úgy éreztem, hogy az 

egész család megerőszakol engem azzal, hogy ezt viccnek vette. 
Ez olyan volt, mintha rajtam nevettek volna! Az az én bugyim 
volt. Ugyanolyan közel állt hozzám, mint a bőröm, ő pedig erő-
szakot követett el ellene azzal, hogy felvette. És ezzel a cseleke-
dettel ellenem is erőszakot követett el. (Megint zokog.) 

BRUNO: Alaposan felnagyította ezt az elképzelt erőszakot, de 
az is biztos, hogy ez az egész életére kihatással van. Már akkor is 
annyira sebezhető volt. És ez a seb soha nem gyógyult be. 

ALBERT (nagyon halkan): Inkább egy önző kis kurva volt, aki 
úgy gondolta, hogy az egész család az ő tulajdona. Mindenkinek 
le kellett borulnia a hercegnő előtt. 
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(Rövid szünet, Hanna zokog, az utcáról füttyszó hallatszik.) 
BRUNO: Igen, talán egy elkényeztetett gyerek volt, aki úgy 

nőtt fel, hogy óriási, irreális elvárásai voltak az élettől. 
ALBERT: Ahogy mondod. 
BRUNO (nagyon halkan): Elkényeztetett gyerek volt, most pe-

dig egy elkényeztetett feleség. 
ALBERT: Ahogy mondod. (Rövid szünet.) 
BRUNO (hangosabban): De várjunk csak! Mi volt az a másik 

esemény, ami tinédzserkorotokban történt? 
ALBERT: Ja, igen! Ugyanaz történt, csak ebben anya is szere-

pelt. Hanna még csak nem is volt jelen; a főiskolán tanult, ahol 
valószínűleg összebújt fűvel-fával. Az összes diákkal és tanárral, 
bárkivel, akinek volt valami a lába között. 

BRUNO: És ebben az egészben anyátok is benne volt? Már el-
nézést, de ez teljes perverzitásnak hangzik. Tényleg benne volt 
anyátok is? 

ALBERT: Ne aggódj, még mindig arról van szó, hogy hozzá-
nyúltam Hanna bugyijához. Elsőéves volt a főiskolán, és még ha-
zahordta a szennyesét. Pontosabban hazahordta, hogy anya mos-
sa ki. Egyik délután anya bevitte a ruhákat a szárítóról a nappaliba, 
hogy gondosan szétválogassa őket, ahogy szokta. De közben meg-
szólalt a telefonon, ezért ki kellett mennie a szobából. Én úgy ter-
veztem, hogy leülök a kanapéra, és megnézek egy különleges régi 
filmet, ami azonban nem igazán lett volna élvezhető úgy, ha foly-
ton egy kisebb halom bugyit látok magam előtt. Ekkor ismét el-
lenállhatatlan vágyat éreztem, hogy felpróbáljam az egyiket. Nem 
a vicc kedvéért, és nem is a show miatt, hiszen pontosan tudtam, 
hogy senki sem tartaná ezt viccesnek; nem venné jól ki magát, ha 
egy sötétrózsaszín bugyiban mászkálnék a házban. Ám úgy gon-
doltam, ha senki sem lát, akkor nyilván senki sem fog megtapsolni 
vagy kigúnyolni. Mondanom sem kell, hogy nem kapcsoltam be a 
tévét, hanem gyorsan letéptem magamról a ruhámat, és felvettem 
a nőiesség ezen jelképét. Az egyetlen, aki üdvözölhette ezen pró-
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bálkozásomat, én magam voltam. Ám nem sokkal azelőtt, hogy 
odaállhattam volna a tükör elé, hogy megcsodáljam magam, bal-
eset történt. Megállíthatatlan orgazmus tört rám, így a bugyi meg-
telt ondóval, azzal a testnedvvel, amit ennél nemesebb célra kéne 
használni. Az ízléses fehérnemű darab átázott. És mit tudtam ten-
ni? Arra nem volt elég idő, hogy kimossam, és megszárítsam, mie-
lőtt anya hazaér. Akkor hát mit tehettem? Kivittem a konyhába, és 
a szemetesbe tettem. Jó mélyre benyomtam a csirkecsontok, a ba-
nánhéjak, az eldobható műanyagedények, a használt szalvéták és 
a nedves kávézacc közé. Gyorsan lezuhanyoztam, felöltöztem, és 
ledőltem egy kicsit, miközben még mindig el voltam telve a frissen 
szerzett, varázslatos élménnyel. Meggyőztem magam, hogy senki 
sem fogja észrevenni, hogy eltűnt egy bugyi egy egész kosárnyi 
ruha közül. De igazán lehettem volna okosabb, és anyát is jobban 
kellett volna ismernem. Az ő sasszeme sohasem téved, és ha va-
lami eltűnik, addig keresi, amíg meg nem találja. Nem büntetett 
meg, csupán kerülte a tekintetemet, miközben rettenetesen csa-
lódott arcot vágott. Hannának valószínűleg nem hiányzott volna 
a bugyija, úgyhogy teljesen fölösleges volt felzaklatni ezzel a kelle-
metlen történettel, de hát, amint már mondtam, a szüleink prűdek 
és konzervatívak. Nem tudom, melyikünk okozott nekik nagyobb 
csalódást: Hanna vagy én. 

HANNA: Ez nemi erőszak volt! Úgy éreztem, hogy erőszakot 
követtél el ellenem. Hány óra van? 

BRUNO: Szóval, Bertie fiú, ez volt az a híres szexuális zaklatás. 
Elkövetted a bugyik elleni erőszak bűntettét azzal, hogy felvetted 
azokat. Neked aztán könnyű örömet szerezni. És, ha jól értem, na-
gyon könnyen el tudsz menni. Én megbocsájtok neked, mi több, 
engedélyezem, hogy akkor viselj bugyit, amikor csak akarsz. Csak 
nekünk ne mutogasd. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan ba-
rátaid, akik talán jobban értékelnék az előadásodat. 

ALBERT: Akkor te vagy a családunk legnagylelkűbb tagja! 
BRUNO: Nincs semmi gond, ugye, Hanna? 
HANNA: Hány óra van? 
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BRUNO: Mindjárt kilenc óra. Szerinted Bertienek nem ten-
ne jót egy organikus zöldségdiéta? Hátha kigyógyítaná őt a 
bugyimániájából. Mit szólsz hozzá, Bertie? Miért nem mész el a 
Regina-féle paradicsomba? 

ALBERT: Ha már Regináról beszélünk, kíváncsi lennék, 
hogy tegnap este azon a konferencián vajon betartotta-e az ő 
hiperegészséges diétáját. Nem lehet, hogy másnapos, és azért 
késik ennyit? Az a sanda gyanúm, hogy ezek az egészségmáni-
ások, amikor maguk közt vannak, nem igazán tartják be a saját 
előírásaikat. Telezabálják magukat mindenféle földi jóval, ami-
től egyébként eltiltják a klienseiket. Biztos rengeteg vörös húst, 
vörösbort, bő olajban sült chipset és sót tömnek magukba. És 
egész evőkanál finomított cukrot tesznek a lattéjukba. És van 
ott védekezés nélküli szex is bőven. Fogadjunk, hogy ez a nő 
még a szénában hempereg egy pincérrel. Ezt nevezem tökéletes 
szobaszervíznek, ez aztán az igazán egészséges reggeli. 

BRUNO: Miért nem hívjuk fel, hátha valami váratlan dolog tör-
tént? Hívd fel a szállodát. Midtown, Marriot Hotel, azt hiszem. 

ALBERT (a telefon után nyúl, kikeresi a számot a telefonkönyv-
ből, majd tárcsáz): Igen, lakik önöknél egy Regina Reznicek nevű 
vendég. A bátyja vagyok, és azt szeretném megtudni, hogy kije-
lentkezett-e már. Rendben, akkor tudná kapcsolni a szobáját? Igen, 
várok. Nincs a szobájában. Köszönöm. Hagyhatok neki üzenetet? 
Köszönöm. Kérem, mondja meg neki, hogy Hanna várja őt, ahogy 
megbeszélték. Köszönöm. (Leteszi a telefont.) Szóval ez van, késik. 

(Rövid szünet.) 
BRUNO: Ennyi idő alatt már mi is el tudtunk volna menni a 

szállodájához, hiszen ő ragaszkodott ahhoz, hogy korán reggel 
induljanak. Sürgősen haza akart érni. Teljesen fölöslegesen ter-
heltünk azzal, hogy itt aludtunk. 

ALBERT: Egyáltalán nem voltatok terhemre. Úgy látom, ez 
volt a tökéletes terv. Sokkal jobb, hogy tegnap délután jöttetek a 
városba, legalább nem kellett idegeskednetek a reggeli csúcsfor-
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galom miatt. Regina talán most jól bereggelizik néhány kuruzs-
lótársával. A lakásom úgyis útba esik neki, ha észak felé hajt a 
West Side Highway-re. Bízzatok benne; tudja, mit csinál. 

HANNA: Még hogy kuruzsló! Ezt a szót meg ne halljam még 
egyszer! Nem tudjátok, hány óra van? 

BRUNO: Már elmúlt kilenc óra. Egy óra múlva már fizetni kell 
a parkolásért, el kell vinnem onnan a kocsimat. Vagy pedig elhú-
zok innen, s őt itt hagyom. Legkésőbb tízkor el kell indulnom. A 
dél-jersey-i irodánkba kell mennem, a Lincoln alagúttól legalább 
másfél órányira van. Hallod, Hanna? Lehet, hogy el kell men-
nem, mielőtt Regina felvesz téged. Hanna, miért nem jössz ide, 
és ülsz le mellém? Lazíts! Hanna? 

HANNA: Hány óra van? Nem akarom Reginát megvárakoz-
tatni. Szerintem lent kéne várnunk rá. 

BRUNO: Ácsorogjunk a járda szélén, mint két csöves? (Rövid 
szünet.) Ez hülyeség. Sokkal jobb, ha itt várakozunk. Különben is, 
lehet, hogy Regina köszönni szeretne Albertnek. (Alberthez for-
dul.) Ugye, nem tartunk fel? Van valami elintézni valód ma reggel? 

ALBERT: Aludni szerettem volna egy kicsit. Egyedül. 
BRUNO: Emiatt elnézést kérek. 
ALBERT: Tulajdonképpen délután van egy fontos találkám. 

Háromra meghallgatásra megyek; egy új darabhoz keresnek sze-
replőket. Broadway-produkció; az esélyeim nem túl jók, de mu-
száj megmutatnom magam. Fontos, hogy az ember minél több 
helyen jelen legyen. Kérsz még kávét vagy fánkot? 

BRUNO: Nem, köszönöm, már jóllaktam. És te, Hanna? Kérsz 
még kávét? Hanna! 

(Hanna nem válaszol. Folyton az órájára pillant, néha pedig 
hosszasan az arca előtt tartja.) 

ALBERT: Amúgy jól aludtatok? Vagy túlságosan indiszkrét do-
log ilyet kérdezni egy házaspártól? (Mosolyog, és közben a nyelvét 
oldalra tolja a fogai között.) 
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BRUNO: Hannát teljesen kiütötték a gyógyszerek, én meg va-
lahogy folyton felébredtem. Nem tudom, hogy képes leszek-e va-
laha megszokni a nagyvárosi zajt. Az viszont nagyon szép tőled, 
hogy átengedted nekünk a hálószobádat. Csak hát így az ablak 
mellett… És te hogy aludtál a kanapén? (Ahogy ül, végigsimítja a 
kanapét.) Egyáltalán aludtál már itt máskor is? 

ALBERT: Elnézést kérek a zajért, ez a város átka, nem tehetek el-
lene semmit. Ezt a kanapét viszont már ki kéne cserélnem. És ez na-
gyon fontos. Sokszor van úgy, hogy itt alszik nálam valaki, de eddig 
fogalmam sem volt, mit kell valakinek kiállnia az ingyenszállásért. 
Mondjuk, azt tudtam, hogy vannak rajta púpok, de ennyi! Akárhogy 
forgolódtam, képtelen voltam kényelmesen elhelyezkedni rajta. 
Mindig előre figyelmeztetem a vendégeket, hogy reggel ne panasz-
kodjanak. Vagy inkább délben, mert én általában akkor ébredek fel. 
De ők többnyire csak egy-két napig maradnak. Azért ezeknek a pú-
poknak megvan az előnyük. Csak hát most teljesen elfelejtkeztem 
róluk. Jobban tettem volna, ha a földön alszom. Félháromkor arra 
ébredtem, hogy borzasztóan fáj a hátam, begörcsölt a nyakam, és el 
van gémberedve a derekam. Úgy gondoltam, feladom, és felkeltem. 
Aztán bevettem egy fájdalomcsillapítót, de így sem igazán tudtam 
aludni, csak időnként a nagy kimerülésben elszundítottam. Amikor 
pedig sikerült elaludnom, furcsákat álmodtam, mindenféle őrültség 
történt velem. Egyszer például az, hogy kijöttél a hálószobából, és 
felajánlottad, hogy megmasszírozod a hátamat meg a lábamat. De 
ugye te semmiképpen sem tettél ilyet? 

BRUNO (nevetve): Ha jól emlékszem, nem. Hé, Hanna: hallot-
tad, mit álmodott Albert? Hanna! 

HANNA: Mi a problémád? Elismered, hogy létezem? Hány 
óra van? 

BRUNO: Mostantól kezdve két hétig minden óra állni fog. Ne 
foglalkozz már az idővel. Számodra nemsokára megszűnik létez-
ni mint az életedet meghatározó tényező, a nyugalom és a béke 
veszi át a helyét. Lazíts! (Rövid szünet, azután ismét Alberthez 
fordul.) Elnézést, hol tartottunk? 
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ALBERT: Te hiszel az álmokban? 
BRUNO: Nem álmodok túl gyakran, és ha mégis, akkor elfe-

lejtem, mire felkelek. 
ALBERT: De tegyük fel, hogy még nem kell felkelned, és épp 

teljesen ébren vagy, és miközben próbálsz újra elaludni, semmi 
másra nem gondolsz, csak arra, hogy mit álmodtál. Mondjuk így 
nem lesz túl nyugodt éjszakád, de azzal szembesülsz, hogy egy 
csomó érdekes, sőt, néha eléggé perverz dolgot álmodtál. Például, 
amint már mondtam, most az egyik álmomban te is szerepeltél. 
Ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy begörcsölt a hátam. 
Igen, nyilván ezért álmodtam pont ezt. Amúgy meg veletek csak 
ünnepekkor látjuk egymást, úgyhogy valószínűleg ez a váratlan 
találkozás is megmozdított bennem valamit. Ez a lázas sietség és 
a várakozási üzemmód. Mindenesetre, amint már mondtam, te 
kijöttél a hálószobából, és azt mondtad, hogy feküdjek le a földre. 
Arról beszéltél, hogy a masszázs a legjobb gyógymód a hátfájás-
ra, és közben masszíroztad a hátamat. Én feküdtem a földön ott, 
ahol a dohányzóasztal van, de nem volt ott sem az, sem a többi 
bútor, csak a kanapé, amin te ültél, és a masszázs jótékony hatá-
sáról beszéltél, miközben masszíroztad a hátamat, pedig egész 
biztos hanyatt feküdtem. Te érted ezt? Aztán egyszer csak sokkal 
jobban kezdtem érezni magam, teljesen ellazultam, és egészen 
újjászülettem a kezeid között. 

HANNA: Hány óra van? Azt hiszem, le kéne mennünk, és a 
járdán várakoznunk. 

ALBERT (nem figyel Hanna újabb sirámaira): És így, hogy 
már nem fájt semmim, szinte olyan ruganyosnak éreztem ma-
gam, mintha gumiból lettem volna. De még nincs ám vége a 
történetnek. Ahogy lejjebb és lejjebb húztad a kezeidet a háta-
mon, egyszercsak elkezdted masszírozni az egyik lábamat és a 
lábfejemet, és azt mondtad, hogy le kell kergetnünk a fájdalmat 
egészen a nagylábujjamig, mert ott az már nem tud mást tenni, 
csak azt, hogy távozik a testemből, és eközben felordít, ahogy a 
haláltusáját vívja. És éreztem is, ahogy jön. Éreztem, amint eléri 
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a csúcspontját a nagylábujjamban, amely mintha fel akart vol-
na robbanni. De mindez úgy ment végbe, mintha egy pillanat 
alatt történt volna; még csak kezdete és vége sem volt az egész-
nek. Vagy mintha újra és újra lejátszódott volna egészen addig a 
pontig, hogy szinte felrobban a nagylábujjam. Vagy legalábbis az 
agyam így értelmezte mindezt. Egymás után következő jelene-
teket rakott össze, mivel az agy lineárisan dolgozik, és mindent 
időben és térben fejez ki, még akkor is, ha az álom kiveszi az 
embert az időből és a térből. Ez adja az álmoknak azt a lebegő, 
könnyed érzést, mintha érintkeznénk az örökkévalósággal. Tulaj-
donképpen van egy elméletem ezzel kapcsolatban. Az örökkéva-
lóság és a halhatatlanság fogalma az álmokból, illetve az ezekhez 
társított érzésekből ered. Talán a mitológiák történetei is először 
álomként jelentek meg. Az ősi ember számára az álom ugyan-
olyan valóságos lehetett, mint bármi, amit éber állapotban látott 
és tapasztalt. Láthatott olyan embereket, akikről tudta, hogy már 
meghaltak, mondjuk a szüleit vagy a bajtársait, és ez által azt a 
következtetést vonta le, hogy ők még élnek valahol, vagy pedig az 
időtlenség állapotában vannak a téren kívül. Amikor álmodunk, 
nem ismerünk semmilyen más valóságot, csak magát az álmot. 

BRUNO: Ez úgy hangzik, mint a popkultúra zagyvaságai, 
amelyekről a Greenwich Village-i kávézókban szövegelnek. De 
hát ki vagyok én, hogy erről ítéletet mondjak? Lehet, hogy még-
iscsak van ebben valami. Talán Hanna is valamilyen álomszerű 
állapotban van, és azért ragaszkodik az időhöz ilyen perverz 
módon, mert az álomban nincs idő, ő viszont brutális szükségét 
érzi, hogy az időt nyomon kövesse. Hát, nem is tudom. De más 
sem tudja, és ez a baj. Azért van abban valami, amit az álmokról 
mondtál. Amikor az ember felébred egy ilyen élénk álomból, az 
olyan, mintha az óceánban feljönne egy nagy hullám alól, amely 
összevissza dobálta, és amikor végül visszajut a felszínre, nem 
tudja, merre is van a felfele. Úgy összezavarodik, mintha egy idő-
hurokból érkezett volna. 

ALBERT: Tényleg ezt gondolod? Igaz, sokan hiszik, hogy az 
álmok néha nagyon fontos dolgokat mondanak nekünk. Sok fel-
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fedezést az álmok sugalltak. Az elme szabadon barangolhat túl a 
megszokott lineáris sablonokon, és képes az életet más megvilá-
gításban meglátni, új dolgokat felfedezni… 

(Egy kukásautó épp az ablak alatt üríti a szemetet, és amíg el 
nem megy, a két férfi kézjelekkel próbál kommunikálni.) 

HANNA: Hány óra van? 
BRUNO (nyugtalanul néz a feleségére): Hanna, mondtál vala-

mit? Hanna! Vagy nem? (Alberthez) Mit is akartam mondani az 
előbb? Ja, igen… Elképzelhető-e, az álmok azért is jönnek, hogy 
elmondják, mi fog történni velünk a jövőben? Például, azért, hogy 
figyelmeztessenek minket valamire? Vagy hogy tudomást szerez-
zünk olyasmiről, amiről aztán röviddel ébredés után hallani fo-
gunk? Jó vagy rossz vagy éppen számunkra közömbös hírekről. 

ALBERT: Hát jó, lássuk, hogy mindketten ugyanarra gondo-
lunk-e. Tegyünk egy próbát. Mi van, ha mondott nekünk vala-
mit a múlt éjszakai álmom? Mi van, ha tényleg szükségem van 
egy masszázsra? Tudom, hogy gyorsan vissza kell menned New 
Jersey-be, amint Regina felvette Hannát, ezért arra gondoltam, 
hogy amíg várakozunk, elvégezhetnénk egy rövid kísérletet, 
hogy lássuk, ez az álom valóban megadta nekünk a probléma he-
lyes megoldását? 

BRUNO: Van megoldás számunkra, úgy hívják, hogy Regina. 
Legalábbis két hétre mindenképpen, vagy talán még utána is, ha 
fizetem az ellátást. Mármint a Hannáét. 

ALBERT: Igen, persze, ezt már megszerveztük. De most az 
én fájós hátamra utaltam. Tehetnénk egy próbát. És megmasz-
szírozhatnád a lábamat, miközben én a földön fekszem, még-
hozzá pontosan úgy, ahogy az álmomban tetted. (Arrébb tolja 
a dohányzóasztalt, leveszi a fürdőköpenyét, egy szál pólóban és 
bokszeralsóban lefekszik a földre, és az egyik lábát felteszi a ka-
napéra Bruno mellé.) Egyszer azt mesélted, hogy a fitnesszben a 
srácokkal meg szoktátok egymást masszírozni, úgyhogy bármi-
vel próbálkozhatsz, amit velük is szoktál csinálni. 
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BRUNO: Nos, én nem vagyok masszőr, úgyhogy annyira nem 
értek hozzá. Szóval akkor nagyjából azt szeretnénk elérni, hogy 
megszabadítsunk valakit a lábikrája izomgörcsétől. 

ALBERT: Bármit csinálhatsz, a lényeg, hogy vedd kezelésbe a 
lábszáramat és a lábfejemet. 

(Bruno, nem túl nagy lelkesedéssel elkezdi nyomkodni Albert 
lábfejét.) 

HANNA (Elfordul az ablaktól, és végigsétál a színpadon. Az 
arcán sérülésnyomok, mindkét csuklója alaposan be van kötve, 
plüssmacit tart a karjában. Fátyolos tekintettel néz maga elé, 
mint egy megszállott.) Ti ketten miről hadováltok? Nem kaptátok 
meg az üzenetet, mi? Hány óra van? 

(Rövid szünet.) 
ALBERT: Üzenetet? Milyen üzenetet? 
BRUNO: Valaki küldött egy üzenetet? Ki és mikor? 
ALBERT: Azt mondta, hogy visszavonhatatlanul elkésett? 

Egyértelmű, hogy Regináról beszél. 
HANNA (Brunónak): Ne légy már olyan ostoba! Hallottad! 

Ugyanolyan tisztán hallottad, mint én. 
BRUNO: Hallanom kellett volna valamit? Már elnézést, de 

nem vagyok képben. Miről van szó? 
ALBERT: Drága nővérkém, pontosan milyen üzenetre célzol? 

Úgy tűnik, én sem kaptam meg. 
HANNA: Olyan hangos és érthető volt, amilyen csak lehetett. 

Óriási zajjal járt. Lehetetlen volt nem hallani. Ezért üzent pont 
így, hogy tudassa velünk, hogy már úton van, úgyhogy el kellene 
kezdenünk készülődni. 

ALBERT: Ja, igen, persze, az óriási zaj. 
BRUNO: A kukásautóra gondolsz? 
HANNA: Pontosan tudod, hogy mire gondolok, hagyd abba a 

hülyéskedést. Tudod jól, hogy a kukásautóról beszélek. Átadta az 
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ő üzenetét. Igen, visszavonhatatlanul elkésett, de már úton van, 
és azt akarja, hogy lent várjuk a ház előtt. 

ALBERT: Az üzenet hangos és érthető volt. Mindannyian hal-
lottuk, nem igaz? 

HANNA: Az üzenet hangos és érthető volt. (Gépiesen ismétel-
geti ezt a mondatot.) Az üzenet hangos és érthető volt. Az üzenet 
hangos és érthető volt. 

BRUNO: Igen, igen, hallottuk. Ha az ablaknál akarsz strázsál-
ni, hát csak tessék. 

HANNA: Az üzenet. Az üzenet. Ti ketten olyan ostobák, olyan 
korlátoltak vagytok. Észre sem vettétek. Süketek és vakok vagytok. 
Ti ketten úgy élitek le az életet, hogy becsukjátok a szemeteket, be-
dugjátok a fületeket, és semmit sem érzékeltek abból, ami valójá-
ban történik. Ti ketten csak a mások kijelölte úton jártok. Ez náluk 
talán működik, de hát ez az ő útjuk. Ti ketten nem tapossátok ki a 
saját utatokat a világban. Meg sem próbáljátok megkeresni a saját 
életcélotok. Halljátok: ti mások hátrahagyta romokból építitek fel 
az életeteket. Az úgynevezett életeteket, olyan egyszerű összete-
vőkből, amelyeket képesek vagytok felfogni és alkalmazni azzal az 
egyszerű agyatokkal. Pénz és siker, ez minden, amit ismertek, ez 
minden, amit képesek vagytok meglátni, minden, amivel képesek 
vagytok foglalkozni. Nem vagytok képesek az élet mesterséges 
mércéinél továbblátni. Bruno, téged csak a pénz érdekel. Csu-
pán azért éled az életedet, hogy pénzt keress. A pénz nem teremt 
életet, azzal nem leszel képes túllépni az anyagi világon, az csak 
megkötöz téged. Odabilincsel a vásárlás és az eladás börtöncel-
lájának a falai közé. Te pedig, Bertie, színésznek képzeled magad, 
művésznek, aki egy másik világot teremt a színpadon, de idáig mit 
teremtettél? Mégis, mit? Említs meg legalább egyetlen neked kö-
szönhető felemelő pillanatot!  Hát nem fog menni, és tudod, hogy 
miért nem? Mert még akkor sem tudnál róla, ha valaha is sike-
rült volna egyetlenegy hiteles művészi munkát összehoznod. Nem 
azon igyekszel, hogy művészetet teremts, csupán arra vágysz, 
hogy megtapsoljanak. A taps, ez minden, amiért valaha dolgoztál. 
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Egy igazi művész a tapsot a munkája melléktermékének tekinti, 
nem pedig a céljának; nem tekinti a Szent Grálnak, amelyet neki 
kell megtalálnia. Az élet célja az, hogy túllépjünk a határain. És 
ezért van maga az élet. Ti csak az anyagi és a mulandó életet is-
meritek. Ez az az élet, amit éltek. Ezt az anyagi és mulandó életet 
arra kellene használnunk, hogy átjussunk egy időtlen univerzum-
ba. Máskülönben vakon éljük végig az életet, anélkül, hogy bármit 
is értenénk belőle. Úgy megyünk végig rajta, mint egy birkanyáj, 
a legelőről a karámba. És ti ketten azt feltételezitek, hogy meg-
mondhatjátok nekem, hogyan éljem az életemet? Ti ketten sem-
mit sem tudtok az életről. És nevetségessé teszitek azokat, akik 
elkezdik keresni a valódi értelmét. Az életnek kell legyen értelme, 
és azoknak, akik a lehető legteljesebben meg akarják élni az életet, 
ott kell keresniük az értelmét, ahol csak tudják. Akár még Regina 
nevetséges menedékházában is. Vajon tényleg nevetséges? Nos, ez 
még csak a kezdet, és meg sem próbáljatok megállítani. 

(Rövid szünet; kifárad, a hangja elhal. Idegesen és kimerülten tá-
molyog; keres valamit, amibe megkapaszkodjon, egy ablakpárkányt 
vagy egy szék támláját. A többiek döbbenten és zavartan hallgatnak.) 

BRUNO (esetlenül bámul hol Hannára, hol Albertre, majd be-
szélni kezd): Drágám, köszönöm az érdekes meglátásaidat. Amit 
feltétlenül el akartál mondani, az nagyon… igen, nagyon gondo-
latébresztő volt. Valóban nagyon lényegretörő. 

ALBERT: Nővérkém, ezt jól megmondtad. Nem is tudtam, 
hogy ilyeneket tartottál magadban. A színpadon a helyed. Bá-
mulatos, abszolút bámulatos. 

BRUNO (lendületesebben): És ha lehet ilyet mondani, igen, 
megkaptuk az üzenetet. Most már lazíts, hiszen mindent kézben 
tudsz tartani. 

HANNA: Hány óra van? Lemegyek a ház elé. Hol a bőrön-
döm? Most már bármelyik percben itt lehet. 

BRUNO (talpra ugrik): Hogy hol van? A hálószobában. 
HANNA: Azt hittem, odakészítetted az ajtó mellé. 
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BRUNO: Ja, igen, persze, az ajtó mellett van. 
(Hanna átesik Alberten, arccal a földre bukik, és sírva fakad.) 
HANNA: Bertie! Ezt miért tetted? Miért gáncsoltál el? Muszáj 

sietnem, Regina már itt van. 
ALBERT: Miért kellett így belém rúgnod? Nem hallottam 

semmit, sem a dudát, sem a kapucsengőt. De persze én békésen 
aludtam. Úgyhogy a te kis előadásodat nyilván csak álmodtam. 

HANNA: Ne gúnyolódj! Tudom, mit csinálok.  El is utazom 
vidékre. 

ALBERT: Felőlem azt csinálsz, amit akarsz, de miért nem ha-
gyod, hogy szundítsak egy kicsit a saját lakásomban, ha épp ah-
hoz van kedvem? Valószínűleg eltörted néhány bordámat, amikor 
belém rúgtál. És a hátam… (Próbál felállni, de nem sikerül neki.) 
Igen, jól sejtettem, a hátam is beállt, méghozzá ezúttal örökre. 

HANNA: Megérdemled, mert bántani akartál. Mint régen. 
BRUNO: Nos, akár indulhatunk is. Reginának még nyoma 

sincs, de ha téged ez megnyugtat, felőlem várhatjuk a ház előtt. 
HANNA: De én tudom, hogy vár ránk. Az üzenet hangos és 

érthető volt. Az üzenet hangos és érthető volt. 
(Megszólal a kapucsengő.) 
BRUNO: Na, itt van. Induljunk. 
ALBERT: Elnézést, de nem tudok felállni, teljesen lebénultam. 

Légy szíves üdvözöld Reginát a nevemben. 
BRUNO (felveszi a bőröndöt, kinyitja az ajtót, amelyen Hanna 

rögtön kisiet): Mi van, nem köszönsz? 
HANNA (visszalép a lakásba): Várj egy kicsit! Várj egy kicsit! 

Meg kell néznem, hogy beraktuk-e a gyógyszereimet. 
BRUNO: Igen, beraktuk, miután bevetted a reggeli adagot. 
HANNA: De azért hadd nézzem meg. Add már vissza azt a 

táskát. 
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BRUNO: Az összes gyógyszer az oldalzsebben van. Oda rak-
tuk be őket reggeli után. Tessék, akkor ellenőrizd, nekem viszont 
szólnom kell Reginának, hogy itt vagyunk, és indulhattok. 

(Kirohan az ajtón, a bőröndöt pedig otthagyja Hannánál, aki 
görcsösen kapaszkodik belé. Kicipzárazza a zsebét, kivesz belőle 
egy nejlonzacskót, tele gyógyszeres üvegekkel, amelyeket alaposan 
szemügyre vesz.) 

HANNA: Mellaril, Ataven, Zoloft… Mellaril, Ataven, Zoloft… 
A rák elleni gyógyszer… A vitaminkoncentrátum… Az ásvány-
készítmények… 

BRUNO (nincs a színpadon, csak halljuk, hogy kiabál): Hanna, 
gyere le, Regina itt van, és rád vár. 

HANNA: Mellaril, Ataven, Zoloft… (A gyógyszeres fiolákat 
nézi; leteszi a földre, és egyenként alaposan átvizsgálja őket.) 

BRUNO (hangja a földszintről hallatszik): Hanna! Gyere már le! 
(Halljuk, amint feljön a lépcsőn, gyorsan belép a lakásba, visz-

szateszi a gyógyszeres dobozokat a nejlonzacskóba, a zacskót pe-
dig a bőrönd zsebébe, becipzárazza a bőröndöt, és kimegy vele az 
ajtón, Hannát maga előtt tolva.) 

BRUNO: Hanna, az Isten szerelmére, ne húzd az időt! Men-
jünk már! (Halljuk, amint lemennek a lépcsőn.) 

ALBERT: Viszlát, nővérkém, érezd magad jól a menedékházban! 
(Kintről nem érkezik válasz, ő pedig visszafekszik a földre, és próbálja 
ellazítani az izmait.): Aludni és esetleg álmodni. Hogy is van ez? Igen, 
álmodni, még akkor is, ha az álom zsákutcába vezet. Milyen is lenne 
az élet álmok nélkül? Gondolkozzunk csak el rajta. Az élet álmok nél-
kül… olyan, mint az álmok élet nélkül. Igen, már értem. Élet nélkül… 
igen, de miféle életről beszélek? Hát természetesen a hús-vér életről. 
A húsról, a vérről és az összes többi testfolyadékról. És a valóságban 
megtapasztalható szagokról, látványokról és hangokról. Valójában az 
álmok teremtette és irányította élet nem is élet; az életnek kívülről kell 
érkeznie, be kell őt fogadnunk énünkbe. Hagynunk kell, hogy valósá-
got kölcsönözzön álmainknak, és kézzelfogható pillanatokkal erősítse 
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meg őket, amelyek aztán összefonódnak, együtt lüktetnek bennünk. 
Nos, én megtettem, ami tőlem tellett. Ajtót nyitottam a külvilágnak, 
a külvilágban lebegő valóságnak, mely maga a lét, saját farkát kerget-
ve fut körbe-körbe, s nincs magyarázat arra, miért történik mindez. 
Nem, nem tudjuk, mit akarunk az életen kívül, amíg alaposan meg 
nem ízleljük, hogy valójában mi van benne. Vajon az életem próbáira, 
vagy a délutáni meghallgatásra készülök? Természetesen mindket-
tőre. Mi több, én ezt az egészet akarom, bármi is ez, de már akkor 
is boldog lennék, ha egy kis szerephez jutnék. Csak egy egészen pici 
szerephez; valamihez, amit az emberek életnek neveznek. És hogyan 
teszem ezt, uram? Többet szeretne erről hallani? Igen? El tudok én 
menni akár az örökkévalóságig; sohasem futamodok meg az anyag-
ból! Az anyag tér ki előlem. A szubsztancia. Igen, ez az, a szubsztancia. 
A valóság. Igen, már megint ez a csúnya világ. Már megint itt van. A 
valóság. Na mi van, Bruno nem jön vissza hozzám? Úgy látszik nem, 
úgyhogy akár vissza is aluhatnék. 

(Halljuk, amint valaki feljön a lépcsőn. Bruno megjelenik az 
ajtóban, és csendben megáll.) 

ALBERT: Elnézést kértél a nevemben Reginától? Mondtad 
neki, hogy képtelen voltam lemenni? 

BRUNO: Nos, már elmentek. Szívem szerint beültem volna a 
kocsimba, és elindultam volna kifelé a városból. De nem hagy-
hattalak itt anélkül, hogy ne tudjam, tényleg megsérültél, vagy 
csak tettetted. 

ALBERT: Helyes; szóval ezt nem tudtad megtenni, igaz? 
(Egy tűzoltóautó szirénáját lehet hallani, akárcsak a darab ele-

jén, azután csend lesz. A két férfi körülbelül húsz másodpercig 
szótlanul bámulja egymást.) 

BRUNO: Igen, sőt, tényleg tudni akarom. És ha kíváncsi vagy rá, 
hogy miért, hát, mert engem megbetegít és fáraszt minden ilyen… 
morbiditás. Mármint a betegségek, különösen az olyan betegség, 
amikor valaki új betegségeket talál ki magának. Beteg és fáradt leszek 
az olyan emberektől, akiket csak a betegség tesz boldoggá. Az ilye-
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nek a saját világukban élnek, egy beteg társadalomban, amelybe egyre 
több és több tagot szerveznek be, egyre több és több beteg embert, 
akik a betegségtől várják a megváltást. Megbetegítik egymást, és ezt 
nagyon élvezik. Már elnézést, de elegem van ebből az egészből. Ez 
nem az én világom. És nem fogom hagyni, hogy engem is megfertőz-
zenek. Már elnézést, lehet, hogy ostoba tökfilkó vagyok, de egyáltalán 
nem élvezem a betegséget. Az életnek nem erről kell szólnia. Van ám 
egy másik világ is ezen kívül, ahol az élet másról szól, mint betegség-
ről, nem az működteti. Van egy világ, ahol az emberek normális életet 
akarnak élni. Miért nem lehetünk ennek a világnak a részei? Miért 
nem tudunk kitörni a betegség függőségéből? Már elnézést, de meg 
kell mentenem magam. Amikor a betegség az állandó téma, az olyan, 
mintha egy kéz fojtogatna. Le kell ráznom magamról ezt a kezet. Meg 
az ilyesfajta életvitelt, meg úgy egyáltalán a betegségre épített kultú-
rát. Úgy érzem, ki kell másznom ebből a disznóólból, hogy végre friss 
levegőt szívhassak. (Rövid szünet.) 

ALBERT: Brávó, brávó! Telt házas előadás! Igazán nagy hatást 
gyakorolt rám. De egy válóperes tárgyaláson ezt a kis szónoklatot 
egész biztos lényegtelennek fogják tartani. Ott egy bíró ítélkezik, 
nem pedig egy színikritikus. Mondjuk, én nem igazán vagyok jár-
tas ebben a témában, de úgy gondolom, ha el akarsz válni a tehe-
tetlen, beteg feleségedtől, az sokkal többet nyom a latban, mint 
egy ilyen érzelmi kitörés, akármilyen őszinte és jól megalapozott. 
Igen, uram, pénzbe fog kerülni, méghozzá jó sokba, hogy meg-
szabadulj hőn szeretett házastársadtól. És most már ne kezd rej-
tegetni a pénzedet, mert a hatóságok a banki pénzfelvételt, vagy a 
vagyontárgyak, részvények, kötvények vagy ékszerek értékesítését 
nyomon tudják követni. Hanna lehet, hogy őrült, de nem hülye. 
Igen, Reginát vagy engem kiseperhetsz az életedből, de Hanna 
már egy másik történet. Ő kemény dió lehet, ha a helyzet úgy hoz-
za. És ha egy agyafúrt emberke fogja kezelni a pénzét… 

BRUNO (elég dühös, de igyekszik türtőztetni magát): Ki be-
szélt itt válásról? Én csak azt nem akarom, hogy elnyelje őt ez 
a betegségre épülő kultúra, és persze nem akarom követni őt a 
verembe. Kettőnk helyett kell tiszta fejjel döntenem. 
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ALBERT: Nézzük csak, ki is játssza ki most az áldozat-kártyát! 
Nagyon ügyes és ravasz kis terv ez. És még divatos is; igazán stí-
lusos. Pillanatokon belül csatlakozni fogsz a betegek közösségé-
hez a saját betegséged révén. Te, mint egy másodkézből szerzett 
neurózis áldozata. Úgy látszik, mégiscsak találtál valamit, amit a 
bíró mérlegelhet. Okos vagy te, nem igaz? 

BRUNO: Nem okosabb, mint amennyire lennem kell. És az is 
biztos, hogy nem okosabb, mint ti ketten. És, hogy őszinte le-
gyek, remélem, eltört a gerinced, és itt fogsz megrohadni, ahol 
vagy. (Megfordul, hogy elmenjen, de megint megáll.) 

ALBERT: Remek! Most kitetted az asztalra az őszinteségkár-
tyát! De légy résen, mert így sokkal nehezebb játszani, és közben 
veszélyesnek is lenni. Figyelj arra, hogy milyen kártyák vannak a 
kezedben. 

(Bruno visszafordul az ajtóból, a két férfi ismét csendben nézi 
egymást, miközben az utcáról megint egy sziréna hangja hallat-
szik. A zaj közepette mindketten gesztikulálnak, mintha mondani 
próbálnának valamit. 

A színpad elsötétül.)

MÁSODIK RÉSZ

Egy évvel később. 
Lerobbant kereskedelmi negyed mellékutcája, éjszaka. Az utca 

fokozatosan szűkül, egy keresztutcába torkoll. Mindkét járdasze-
gélynél egy tűzcsap áll kocsik helyett, viszont a keresztutcát ábrá-
zoló háttérfüggönyre fel van festve néhány parkoló autó. A jobb 
oldalon egy épület bejárata. Rengeteg kapucsengő gomb sorako-
zik rajta függőlegesen, és felül jó nagy számokkal ki van rá írva, 
hogy 666. Az utcán két hajléktalan fekszik egymásnak háttal, 
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hullámpapír kartonokon, egy-egy szakadt ponyvával takarózva. 
Körülöttük gyorséttermi ételek dobozai, sörösdobozok és üvegek. 
A két ember először alig észrevehető a szeméthalom közepette, 
amikor Hanna és Albert színre lépnek a jobb sarokból. Hanna ka-
ron fogja Albertet, a másik kezében fehér bot. Elegáns ruhát visel, 
magas sarkú cipőt. Alberten hosszú, színes sál, elegáns, szilvakék 
szövetkabát, finom kidolgozású bőrkesztyű. Puha karimájú kala-
pot visel. Körülnéz, majd a 666-os számra szegezi a tekintetét. A 
felvonás elején és végén egy-egy rendőrautó szirénáját lehet hal-
lani. Amikor Bundi mormog magában, egy tűzoltóautó hangja 
hallatszik nem túl élesen. Bruno is a színpadon van, de csak mint 
fantáziakép a vak Hanna agyában, senki más nem látja és hallja 
őt. Az, hogy a nő épp mennyire erősen gondol rá, abból derül ki, 
hogy hol egészen közel megy hozzá, hol eltávolodik tőle. Bundi 
alig érthetően mormolva-kántálva mondja „zsolozsmáját”, ame-
lyet általában elmos valamilyen monoton utcai zaj.

ALBERT: Nyugati tizenhetedik utca, hat, hat, hat; akkor meg-
érkeztünk, ha jól jegyezted meg a címet. 

HANNA: Az van kiírva, hogy 666? 
ALBERT: Méghozzá jó nagy számokkal a bejárat fölött. De az 

ajtó zárva, és odabent sötét van. 
HANNA: Ez irodaház vagy lakóház? Beszélj hangosabban! 

Csak úgy tudom érzékelni az új dolgokat, ha normálisan elma-
gyarázod, mit látsz. Akkor ezt össze tudom kapcsolni azokkal a 
dolgokkal, amelyekre emlékszem, és így látom őket a lelki sze-
meimmel. És az én lelki szemeim kitöltik a világomat, akár aka-
rom, akár nem. 

ALBERT: És mi a helyzet velem? Őáltaluk látsz engem? 
HANNA: Igen, és látom, milyen elegánsan kiöltöztél. Erre 

abból következtetek, hogy olyan soká készülődtél. Nyilván arra 
számítottál, hogy valami úri társaságba megyünk, ám könnyen 
megeshet, hogy nagyot csalódsz. 
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ALBERT: És mi a helyzet Brunóval? Azt hiszem, gondolati 
szinten képes vagy látni az embereket még akkor is, ha nem tu-
dod, hol lehetnek. 

HANNA: Igen, igen, de mi van ezzel az épülettel? 
(Megjelenik Bruno dühös kifejezéssel az arcán, oldalról megkö-

zelíti Hannát, majd időnként rágyújt egy cigarettára. Nem reagál 
rá, sőt, még csak rá sem néz senki, hiszen csak Hanna elméjében 
van jelen.) 

BRUNO: Ez a hülyegyerek nem tudja, mi a fenét csinál. 
ALBERT: Rém sötét van, úgy néz ki ez a hely, mint egy drog-

tanya. Biztos vagy benne, hogy jól értetted a címet? Talán rossz 
helyre jöttünk? 

HANNA: Hé, Bertie, csak mert vak vagyok, nem jelenti azt, hogy 
hülye is vagyok. Csak vak vagyok, de nem süket, és nem idióta. 

ALBERT: Én pedig egyik sem vagyok, és biztosíthatlak róla, 
hogy oda hoztalak, ahova akartad. Oda, ahova Regina küldött 
minket, annak ellenére, hogy nem értek egyet ezzel az egésszel. 
Nem értem, miért bízol benne még mindig a mexikói eset után.
És még mindig azt gondolom, hogy taxival kellett volna jönnünk 
erre a sötét és lerobbant környékre. 

(A következő monológ alatt a többiek megmerevednek, mintha 
megállt volna az idő.) 

BRUNO (előrejön, és közvetlenül a közönséghez beszél): Simán ta-
xizhatnak abból a vérlázítóan magas tartásdíjból, amit havonta ki kell 
csengetnem Hannának. Még szerencse, hogy a válás után vakult meg. 
Különben a fizetésem száztíz százalékát kéne neki odaadnom. Most 
egy vasam sem lenne, ha nem merítettem volna le a bank- és a bróker-
számlánkat. Albert pedig nagyot tévedett; hiszen egy jó ügyvéd simán 
meg tudja mutatni, hogyan kell lopni, azután pedig szárazon megúsz-
ni az egészet. Úgyhogy a fizetésem egyre kisebb, az új bankszámlám 
viszont egyre nagyobb lett. Ő kiforgatott engem a fizetésemből, én 
pedig kiforgattam őt a megtakarításainkból. Nagyon jól alakulnak a 
dolgaim. És az üzlet is fellendült. Már csak a megfelelő pillanatra vá-



92
I   r   o   d   a   l   m   i

rok, hogy kilépjek ebből a briliáns vállalkozásból, még mielőtt eltűnik 
a nagyfőnök a tőkével együtt. Ki akarja fosztani az ügyfeleket, és az a 
gyanúm, hogy a munkatársaival, különösen az üzletkötőkkel szintén 
ezt tervezi. De én egy lépéssel előtte járok; gyorsan eladom a társaság 
részvényeit. Tudom, hogyan védjem meg magam. Hannával szemben 
is megvédtem magam, most pedig megvédem magam a nagyfőnök-
kel, ezzel a nagy csalóval szemben is. Igen, jól alakulnak a dolgaim. 
Azért kár, hogy Hanna megvakult, ha tényleg ez történt, de én nem 
hiszem el. Fogadjunk, hogy csak tetteti ezt az egészet, hogy még több 
pénzt szedjen ki belőlem, de már késő, aláírtuk a válási papírokat, 
úgyhogy védve vagyok. 

HANNA (folytatja a beszélgetést, mintha az előbb semmi sem 
történt volna): Metróval vagy taxival, nem mindegy? Azt mond-
tad, hogy jó helyre jöttünk. Most csak annyit kell tennünk, hogy 
várunk doktor Langre. Hány óra van? 

(Hanna megnyomja a beszélőóráját, és egy géphang elmondja, 
hogy este hét óra ötvenöt perc van. Ezután ismét megnyomja az 
órát, mert biztos akar benne lenni, hogy jól értette, amit hallott.) 

ALBERT: Megkérhettük volna a taxist, hogy várjon meg minket. 
HANNA: Járó taxiórával? Normális vagy? Komolyan, Bertie, 

olyan lettél, mint egy vénkisasszony. Igazi beszari alak vagy. Re-
gina megmondta, hogy a gyógyító a bejáratnál fog várni minket 
nyolc és kilenc között. 

ALBERT: És hogy hozzunk magunkkal készpénzt. És van is 
nálunk, legalábbis amíg valaki ki nem rabol minket. Azt mond-
tad, hogy ez az ember egy hitgyógyító, a Nagy Szellem szolgála-
tában dolgozik, és kétszáz dollárt kér. Azon gondolkozom, hogy 
mi lesz ezután. 

HANNA: Ezt a kétszáz dollárt a templom fogja megkapni. 
BRUNO: A Nagy Csalások Temploma. 
ALBERT: Most legalább nem egy kamukórházba megyünk, 

mint múltkor Mexikóban. Sohasem fogom megbocsátani ma-
gamnak, hogy segítettem neked odamenni. Azt hiszem, azért va-
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gyok hajlandó segíteni neked ebben a marhaságban, mert rész-
ben felelősnek érzem magam azért, hogy ilyen helyzetbe kerültél. 

HANNA: Nem, ez az én hibám volt. Először a hagyományos 
gyógyszerekkel kellett volna próbálkoznom, de doktor Loho… 

ALBERT: Már megint Regina egyik guruja. Be kéne perelned 
ezt a te doktor Lohódat, hacsak nem az a helyzet, hogy ő nem 
igazi orvos, mert akkor nem tudják elvenni az engedélyét, hiszen 
nincs is neki. 

HANNA: Ő arra ösztönzött, hogy ne kövessem el ugyanazt a 
hibát, amit a legtöbb rákbeteg. Akik csak akkor mennek el Mexi-
kóba, amikor már túl késő, amikor már minden hagyományos ke-
zelés csődöt mondott. Azt mondta, hogy minél hamarabb menjek 
el arra a homeopátiás klinikára, hogy csírájában lehessen elfojtani 
a daganatot. Tudom, hogy te nem értettél egyet azzal, hogy a rák 
miatt lettem depressziós, de doktor Loho egy őszinte ember. 

ALBERT: Akkor az a srác is őszinte volt, aki múlt héten a 
Broadway-en ellopta a pénztárcádat. És az volt doktor Mengele 
is, meg a főnöke, Hitler. Nem beszélve szerető férjedről, Brunó-
ról, aki nem hitte el, hogy rákos vagy, csak azért engedett el Re-
gina menedékházába, hogy megszabaduljon tőled. És a dolgok 
akkortól kezdve fordultak igazán rosszra. 

BRUNO: Igen, kend rám az egészet! 
ALBERT: Te sohasem voltál rákos. A boldogtalan házasságod 

miatt lettél depressziós. Azért gondoltam, hogy jó lesz, ha végig-
csinálod ezt a szörnyű herbaszart, mert hátha a placebo hatás segít 
legyőzni a depressziódat, vagyis a lelkedben lévő rákot. És egészen 
mostanáig úgy is tűnt, hogy helyrejössz, sőt, még boldog is leszel. 

HANNA: Senki sem tudja megállapítani, hogy a varázsgomba 
diéta miatt vakultam meg. Doktor Loho még mindig azt gondolja, 
hogy a vakságomnak lelki oka van. Azért jöttünk doktor Langhez, 
a hitgyógyítóhoz. És a rákból már kezdek kigyógyulni. Anélkül az 
úgynevezett szar nélkül viszont mostanra már meghaltam volna. 
Egész biztos nincs semmi köze a megvakulásomhoz. 
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ALBERT (elfordul, és nagyot sóhajt): Mindenesetre semmit ne 
egyél vagy igyál meg, amit itt adnak neked. 

HANNA: Ez a hitgyógyító egy összekötő a Nagy Szellemmel, 
és kézrátétellel gyógyít. 

BRUNO: Vajon hova teszi a kezét? A csöcsödre vagy a seggedre? 
ALBERT: Le ne vedd a kezed az értéktárgyaidról, nehogy ez az 

ember megszabadítson az ékszereidtől meg az órádtól. 
HANNA: De hát egész idő alatt velem leszel. Lehet, hogy még 

tanulsz is valamit. Lehet, hogy számodra is lesz valami haszna a 
hitgyógyításnak. A színpadi élet olyan, mintha egy fantáziavilág-
ban élnél, de ha nem kapsz szerepet, az olyan, mintha egy két-
szeres fantáziavilágban élnél. Egy munkanélküli színész folyton 
arról fantáziál, hogy egy fantáziavilágban él! Így kétszeres erővel 
távolodik el a valóságtól! Nem szeretnéd, ha megérintene egy fel-
sőbb erő, és boldoggá tenne? Ha egésszé és valódivá tenne? 

ALBERT: És mit mondott Regina, hogy néz ki ez az ember? 
HANNA: Kicsoda? Doktor Lang? Nem, azt nem mondta. Ott 

lesz egy kis gyülekezeti csoportjuk, a szekta egy speciális rend-
je. De doktor Lang egész biztos velük lesz. Regina tavaly azon a 
konferencián találkozott vele, és nagyon nagy hatást gyakorolt 
rá. Úgy gondolja, hogy semmit nem veszíthetek. 

ALBERT: Legfeljebb csak az életedet, meg az enyémet is, lehet, 
hogy arról is gondoskodsz. 

BRUNO: Ó, megtörténhet, hogy ezután a kis találkozó után 
egy gonddal kevesebb lesz az életemben. 

HANNA: Ne légy már olyan melodramatikus. Most nem meg-
hallgatáson vagy. 

ALBERT (a kapucsengőt nézi): Nem értem, miért a bejáratnál 
kell várnunk. Miért nem engednek be minket? És doktor Lang 
nevét sem látom kiírva. 

HANNA: Tudják, hogy jövünk, úgyhogy majd jön doktor Lang 
vagy valaki más, és bekísér minket. 
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(Rövid szünet.) 
ALBERT (türelmetlenül fel-alá lépked): Ha látnád ezt a helyet, 

nem lennél ilyen nyugodt. Sötét kis sikátor ez, nem utca. Minden 
tele van szeméttel, és parkolni is csak teherkocsikat látok. Egy-
általán nem bizalomgerjesztő hely. Szerintem húzzunk el innen. 

HANNA: Ott vagyunk, ahova Regina küldött, vagy nem? 
ALBERT: Nézd nővérkém, ez a kis kirándulás csak rólad szól. 

Most már végre fel kéne ébredned, és rá kellene jönnöd, hogy 
nem csak te vagy egyedül a világon, a többi ember pedig nem 
csupán mellékszereplő életednek a színpadán. Nekem is van egy 
életem, vagy legalábbis jogom van hozzá, hogy legyen, és úgy ér-
zem, hogy itt komoly veszélyben van, és ez nem vicc. És nemcsak 
azért találtam ki ezt az egészet, hogy téged idegesítselek. Szin-
te már látom, amint valami rabló kiugrik az egyik kapualjból, és 
leszúr engem egy nagy késsel. És még csak el sem tudok futni, 
amikor látom, hogy jön, hiszen itt van velem egy vak ember. És te 
ráadásul magassarkú cipőben vagy. Persze ez is jellemző rád, ez a 
könnyelmű gesztus, amikor egy ilyen veszélyes küldetést hajtunk 
végre. Megmondom őszintén, nem tudom, mit fogok csinálni, 
ha az útonálló ránk támad a késsel. Lehet, hogy bepánikolok, és 
uccu neki. Nem tehetek róla, ez van. És akkor te mit fogsz csinál-
ni? Nem fogod fel, hogy milyen lelkiállapotba kerültem miattad? 

BRUNO: Kár, hogy nem tudtam erről a találkozóról. Felöltöz-
hettem volna rablónak, és kiválóan eljátszhattam volna a szerepét. 

HANNA: Szedd már össze magad! 
ALBERT: De hát nem lehetek más, mint amilyen vagyok! Na-

gyon jól tudod, hogy ez vagyok én valójában, nem pedig a felszí-
nes színjátszó, aki előad mindenféle őrült dolgot egy biztonságos 
környezetben, a lakásán, vagy a kedvenc helyén, ahova a hasonló 
gondolkodású haverjaival jár. Most viszont nagyon távol vagyok a 
biztonsági zónámtól, és annak a beszari kisfiúnak érzem magam, 
aki alapvetően vagyok a lelkem mélyén. Ahogy azt olyan találóan 
a tudomásomra hoztad, amikor tavaly meglátogattatok Brunóval. 
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Csak az összefüggéseket nem érzékelted. Igen, tényleg kitaszított-
nak éreztem magam a családban, de nem azért vágytam a színpad-
ra, hogy megkapjam azt a szeretetet, amit a családom megtagadott 
tőlem. Egyáltalán nem azért. Úgy éreztem, hogy a színház lehető-
séget adhat arra, hogy valaki más bőrébe bújhassak. Így majd nem 
kell önmagamnak lennem; annak, akit senki sem szeret, még én 
magam sem. Engem egyáltalán nem érdekelt a taps. A színpadon 
pedig nem a szeretetet, hanem a biztonságot kerestem. A bizton-
ságot, amit csak egy kitalált világ nyújthat, kívül időn és téren. Egy 
olyan világ, ahol az élet nem csupán egy irányba halad, ahol a múlt 
és a jövő egymás mellett léteznek a jelenben. Oda-vissza mászkál-
hatsz az időben, és újraélheted vagy akár meg is változtathatod a 
múltat, és ugyanez igaz a jövőre is. A színpadon létezik az a világ, 
amelynek nincsenek sem időbeli, sem térbeli korlátai. Így a szín-
ház tökéletes menedék azok számára, akik el akarnak rejtőzni a 
valóság rútsága elől. És gyerekkoromban úgy éreztem, hogy óriási 
szükségem van egy ilyen rejtekhelyre. 

HANNA: És ez most hogy jön ide? 
ALBERT: Csak azt próbáltam elmagyarázni, hogy milyen érzé-

sek vannak bennem azzal kapcsolatban, hogy idehoztalak téged. 
Mindkettőnket féltem. Egyetlen dolog jár az eszemben, miképp 
tudlak rávenni, hogy hagyd magad elvinni innen, ahova normá-
lis, józan eszű ember nem jön önszántából. Ha látná, milyen ez a 
környék, egész biztosan Regina is azt tanácsolná, hogy azonnal 
menj el innen valami biztonságos helyre. Folyton attól fél, hogy 
a környékbeli farmerek betörnek hozzájuk, és vasvillával támad-
nak a kommunájukra. Azt állítja, hogy úgy érzi, ezek az embe-
rek ellenségesek velük szemben. Mondjuk én azt láttam, hogy a 
szomszédjai még csak fel sem figyelnek a menedékházára. Nem 
foglalkoznak vele. Úgyhogy képzeld csak el, mit érezne ő ezen a 
környéken, ahol akár a fogát is itt hagyhatná! 

BRUNO: Itt akár ötven centért is meggyilkolhatnak titeket! 
HANNA: Igen, ő nagyon fontosnak tartja, hogy építsük ki a 

biztonsági zónánkat, de szerintem kissé eltúlozza a dolgot. A vé-
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gén teljesen el fogja szigetelni magát és a kis farmját ettől a nagy 
csúnya világtól. Viszont így, hogy kitalálta ezt a történetet a ve-
szélyes szomszédokról, mindenki vakmerőnek gondolja őt. 

ALBERT: Talán igen, vagy csak azért meséli azt, hogy mennyi-
re fél a vidéki suttyóktól, hogy a páciensei ne akarjanak szóba áll-
ni a szomszédjaival. Itt viszont alapos oka lenne arra, hogy meg-
forduljon, és ész nélkül elrohanjon. Azon gondolkozom, melyik 
a rosszabb: az ő paranoiája az ostoba szomszédjai miatt, vagy a te 
vakmerő viselkedésed. Az, hogy nem vagy hajlandó az észérvek-
re hallgatni; égsz a vágytól, hogy kockáztathasd az életed. 

HANNA: Épp átveszem az irányítást az életem fölött. Regina 
ezt úgy hívja. 

ALBERT: Nyilván fogalma sincs róla, hogy hova küldött téged. 
És miről fog minket felismerni ez a doktor Lang? És tulajdon-
képpen kit keresünk? Egy férfit, vagy egy nőt? Esetleg egy transz-
vesztitát? Vagy talán egy angyalt? 

HANNA: Nem emlékszem, hogy mondta-e. Az biztos, hogy 
megszervezte a találkozót. És hogyan is kerülhetnénk el egy-
mást? Nem a Times Square közepén állunk. 

ALBERT: Én sokkal szívesebben állnék ott. Akkor emberek is 
lennének körülöttünk. 

HANNA: Mit mondtál? Jó helyre jöttünk, vagy nem? 
ALBERT: Ott vagyunk, ahova jönni akartál, de nyilvánvalóan 

fogalmad sem volt róla, hogy milyen ez a hely. Ha látnád, akkor 
megfordulnál, és amilyen gyorsan csak lehet, visszatérnél a civi-
lizált világba. 

HANNA (hangosan és kétségbeesetten): Bertie, kérlek, ne fossz 
meg engem attól a lehetőségtől, hogy visszanyerjem a látásomat. 
Talán ez az egyetlenegy esélyem van erre. 

BRUNO: Tedd, amit tenned kell. 
HANNA: Talán el kellett volna fogadnom Bruno segítségét. 

Igen, ő egy önző barom, de nem olyan gyáva, mint te. 
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ALBERT: Ne akard, hogy bűntudatom legyen! (Rövid szünet.) Hát 
ez egy vicc! Tényleg nem fogod fel? Ha látnád ezt a mocskot! Meg 
a hatalmas szeméthalmokat mindenfelé, még a kapualjakban is. Ez 
undorító! Nemcsak zavaró, hanem határozottan gusztustalan is. És 
mindez végig az egész utcán, a te doktor Langed állítólagos irodá-
jától kezdve. Mármint ahol elvileg találkozni fogunk vele. (Néhány 
lépést tesz a járdaszegély felé, hogy jobban lássa a környéket.) 

(A két hajléktalan mocorogni kezd a ponyvadarabok alatt. Ké-
sőbb lassan előtűnnek, de végig ülve maradnak.) 

HANNA: Ne légy már olyan finomkodó! Hova mész? Ne en-
gedd el a könyökömet! 

BRUNO: Micsoda balfácán! 
ALBERT: Nézd, ez mozog! Az a szeméthalom! Egy ponyvával 

van lefedve! Valami vagy valaki rejtőzik alatta! Fussunk innen! 
Add a kezed. 

HANNA: Valószínűleg egy hajléktalan van ott. Biztos vagyok 
benne, hogy nem akar ártani nekünk. Vagy van nála egy jó nagy kés? 

ALBERT: Még nem mutatta, de nagyon úgy néz ki, mint aki-
nél egészen biztosan van. Nagyon hasonlít az olyasfajta rablókra, 
akik bármikor kiugorhatnak egy kapualjból. 

HANNA: De hát nem ugrik ránk, nem igaz? 
BUNDI (motyogni kezd a ponyva alatt, de Albert ezt nem veszi 

észre): „Vagyok, vagyok, ez olyan, hogy maradok, maradok, mert 
vagyok, mert ami vagyok, az maradok…” 

ROLF (beszélni kezd, miközben a másik motyog): Fogd már be! 
Nem tudok tőled aludni. Értem, hogy az imádkozás tart téged mele-
gen, de engem meg ébren tart. Te részeg barom! A végén még meg-
ijeszted azokat a turistákat, aztán majd kihívják ránk a zsarukat. 

BUNDI: „Maradok, ami vagyok, ami vagyok, az maradok.” 
ROLF: Fogd be, és add ide az üveget. (Felemelkedik annyira, 

hogy látszik a feje és a válla a ponyva fölött.) Hallod, amit mond-
tam? Te hülye balfasz!
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BUNDI (átadja az üveget úgy, hogy kinyújtja a kezét a ponyva 
fölött, de nem emelkedik fel, és ezután is nyújtva tartja, mintha 
arra várna, hogy visszakapja az üveget): „Vagyok vagy nem va-
gyok, de maradok, maradok, ami csak vagyok…” 

ROLF: Add már ide, te hülye balfasz, már süket is vagy? (Meg-
ragadja az üveget, és jól meghúzza.) Süket és hülye, az vagy, süket 
és hülye. Oké, itt van, fogd meg, de emeld már fel a fejed a föld-
ről, különben kiöntöd az egészet. 

(Bundi valamennyire felemelkedik, és iszik.) 
BRUNO: Ideje elhúzni innen. 
ALBERT: Istenem, miféle hely ez! Hanna: hallod ezeket? 
HANNA: Drága Bertie, az előbb magyaráztam el neked, 

hogy csak vak vagyok, nem pedig süketnéma. Igen, természe-
tesen hallottam, hogy miket mond az a két ember, nem csinál-
nak titkot abból, hogy itt vannak. Valószínűleg kempingeznek 
azon a szeméthalmon, amiről olyan részletesen beszámoltál 
nekem, méghozzá valószínűleg egy elhagyott raktárépület be-
járatánál. 

ALBERT (suttogva): Shhh, shhh, ne beszélj olyan hangosan. 
Még csak az hiányzik, hogy ők is meghalljanak minket. Bármikor 
ránk támadhatnak. Jobban tennénk, ha elhúznánk innen olyan 
csendben és olyan gyorsan, ahogy csak tudunk. Amíg még meg-
tehetjük. 

BRUNO: Az azért nem lenne rossz, ha meghalnátok. 
HANNA: Miért akarod szabotálni a gyógyulásomat? Azt 

akarod, hogy az életem hátralévő részét vakon éljem le? Nem 
mozdulok erről a helyről, amíg doktor Lang meg nem érkezik. 
Felőlem te elmehetsz, ha akarsz, de én itt maradok, mert megbe-
széltük, hogy itt találkozom vele. 

ROLF: Bundi, Rolf vagyok, nem ismersz meg? Rolf, a have-
rod. És látod, még a nevedre is emlékszem, sőt, az enyémre is, ha 
tényleg Rolfnak hívnak engem. Mit szólsz hozzá, Bundi? 
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BUNDI: „Bundi, Rolfie, Rolfie, Bundi, azok csak ugyanazok, 
mondom, mondom, de ahogyan mondom, rontom-bontom, 
hogy azt mondom, annak mondom.” 

ROLF: Ne beszélgessél már a szellemekkel meg a lelkekkel, 
nem érdekli őket, amiket mondasz. Add vissza az üveget, mert 
hajlamos vagy leejteni, amikor így be vagy állva. 

BUNDI (jó nagyot iszik az üvegből, majd átadja Rolfnak): 
„Mondom, mondom, de nem mondom, amit mondok, mert az 
mondatja velem, hogy mondom, mondom, rontom-bontom…” 

ROLF: Jól van, igazad van, Bundi, teljesen igazad van. Minden 
szavad igaz. Csak azt remélem, hogy a szellemeid is egyetértenek 
velem. (Ő is meghúzza az üveget.) Hé, ti ott! Ti kedves látogatók, 
akik eljöttetek a mi városrészünkbe! Hallottátok, mit mondott a 
sámán? Hölgyeim és uraim, én szólok hozzátok. 

ALBERT (Hannának): Ez a két részeg belénk akar kötni. Most 
már aztán húzzunk el innen; úgy látszik, a te gyógyítód nem jön. 
Ez az egész nem más, mint egy beteges vicc, és én nem enged-
ném meg egy úgynevezett gyógyítónak, hogy egy ilyen lepratele-
pen rám tegye a kezét. Az Isten szerelmére, légy már észnél! 

HANNA: Talán késsel és bunkósbottal akarnak ránk rontani? 
ALBERT: Elnézést nővérkém, folyton elfelejtem, hogy nem látsz. 

Két részeg ember fekszik a kapualjban azon a szeméthalmon. 
HANNA: És fel akarnak kelni? 
ALBERT: Nem, csak fekszenek ott, és vedelik a piát. 
HANNA: Kérdezd meg tőlük, hogy tudnak-e valamit a gyó-

gyítóról, vagyis doktor Langről, és hogy mi ez az épület. Talán 
mégis rossz helyre jöttünk. 

ALBERT: Csak akkor, ha rossz címet mondtál nekem. Men-
jünk már. 

HANNA (néhány lépést tesz arrafelé, amerre a hangokat hall-
ja, közben a bottal tapogatja az utat): Elnézést uraim, tudnak 
valamit erről az épületről? Arról, ami előtt állunk. 
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BUNDI: „Mondom, amit mondok, mert azt mondom.” 
ROLF: Bundi, a hölgy nem érti a szentnyelvedet. Gyere le a 

földre. 
HANNA: Elnézést, hallották, amit mondtam? Bocsánat, de én 

vak vagyok, nem látom, hogy mit csinálnak. A mögöttünk álló 
épületről szeretnénk érdeklődni. Ez lakóház vagy irodaház? Vagy 
esetleg egy raktárépület? Egyáltalán lehet látni itt embereket ki-
bejárni? Vagy ez az épület állandóan be van zárva? 

ROLF: Nem, mi sohasem vagyunk bezárva. Mi mindig itt va-
gyunk, igaz Bundi? Mindenki itt van, Bundi összes embere. Nem 
vagyunk mi nyugdíjasok, csak épp szünetet tartunk. De legyen 
szíves, ne kérje tőlem azt, hogy menjek vissza abba az irodába! 
Én azt nem tudom csinálni, és nem is fogom csinálni! 

HANNA: Igen, értem, de nem ismernek véletlenül egy doktor 
Lang nevű embert? 

ROLF: Régen sok embert ismertem. Nagyon-nagyon sokat. De 
most nem ismer engem senki, inkognitóban vagyok. Ez vagyok 
én. Nem foglalkozok az emberekkel, akik jönnek-mennek, amíg 
ők is békén hagynak engem. 

(Befordul a sarkon egy ferdén felragasztott műbajuszt viselő nő, 
és feléjük tart. Egyértelműen a szóban forgó épület felé igyekszik. 
Mindenki csendben figyeli, amint a bejárathoz közeledik.)

HANNA: Ki az? Doktor Lang? 
ALBERT: Valami nő. Középkorú szellemi szabadfoglalkozású-

nak néz ki. Talán ingatlanügynök, de van rajta valami álarcféle-
ség. (A nőnek mondja, amikor megáll a kapuban.) Elnézést, ez 
egy irodaház? 

NŐ (anélkül, hogy ránézne): Nem tudok magának aprót adni. 
ALBERT: Én nem pénzt kérek öntől, hanem információt. Csak 

egy kérdésem lenne. 
NŐ (kinyitja az ajtót, odabent felgyúlnak a lámpák): Nézze, 

kedvesem, ne tegyen fel nekem egyszerű kérdéseket abban a re-
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ményben, hogy egyszerű válaszokat fog kapni. Nincsenek egy-
szerű válaszok, csak egyszerű hazugságok vannak. Ez az én vála-
szom. Amúgy mellesleg ez nem egy műbajusz. 

ALBERT: Mi a helyzet doktor Langgal? Bent ki van írva a neve 
valahova? Mert kint sehol sem láttam. 

NŐ: Lang, Lang, Lang… Nem valószínű, hogy ezen a néven 
szerepel itt. Ez a név úgy hangzik, mintha ez az ember a Varázs-
érintésnél dolgozna. 

HANNA: Igen, a Varázsérintéshez beszéltünk meg egy időpontot. 
A természetgyógyászati intézethez tartozik. Beengedne minket? 

NŐ: Elnézést, de lejárt a munkaidő, és ilyenkor már nem sza-
bad idegeneket beengednünk az épületbe. Csengessenek fel ah-
hoz, akihez jöttek. 

ALBERT: De nekünk megbeszélt időpontunk van doktor 
Langhoz vagy a Varázsérintéshez. Engedjen be minket, és akkor 
fel tudunk menni az irodájukba, a templomukba vagy mit tudom 
én mijükbe. Már órák óta idekint várakozunk. 

NŐ: Nem az én dolgom, hogy beengedjem magukat, hacsak 
erővel nem kényszerítenek rá. 

ALBERT: Erővel? Ki beszélt itt erőszakról? Én csak kértem ön-
től valamit, és nem varázsérintést, csupán emberi hozzáállást. 

NŐ (hangosan és dühösen az ajtóban állva): Idefigyeljen, ked-
vesem, maguk ketten ellátogattak a szegénynegyedbe, és azt vár-
ják, hogy mindenki leboruljon maguk előtt! Hadd közöljem, nem 
maguk az egyetlenek ezen a világon, sőt, még ebben az utcában 
sem. Nem látják, hogy vannak olyan emberek itt, akik aludni sze-
retnének? Igen, ők is emberek, akárcsak maguk vagy én, és ők is 
ugyanolyan tiszteletet érdemelnek. Mit szólnának hozzá, ha né-
hány tapintatlan ember lármázni kezdene az ablakuk alatt, ami-
kor éppen alszanak a kényelmes otthonukban? Ez a két hajlék-
talan csak a járdát tudhatja az otthonának, és nekik is ugyanúgy 
joguk van a békességhez és a nyugalomhoz, mint maguknak a jó 
meleg és klímával felszerelt lakásukban. Ha már részvétet nem 
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éreznek a hátrányos helyzetű embertársaik iránt, legalább az 
udvariasság szabályait betarthatnák még akkor is, ha céltalanul 
lebzselnek itt. Szépen gondolják ezt végig! Ha pedig szórakozni 
szeretnének, a kurvák itt vannak két háztömbbel lejjebb, a régi 
felüljáró alatt. Nézzék meg, hogy beveszik-e önöket is a buliba. 
Ez egy csendes és rendes utca, nem a magukfajtának való hely. 
(Bemegy a házba, és becsapja az ajtót maga mögött.) 

BUNDI (folytatja a mormogást): „Vagyok meg nem vagyok, 
mert maradok, ami vagyok.” 

HANNA: Mi történt? 
BRUNO: Ez túl nyers ahhoz, hogy orvos legyen. 
ALBERT: Becsapta az ajtót az orrunk előtt. 
HANNA: Miért nem mentél utána az előcsarnokba? Én pedig 

mehettem volna a hangod irányába. 
ALBERT: Erőszak. Erőszakot kellett volna alkalmaznunk. 
HANNA: De ez a nő annyira goromba volt! Nem kell udvari-

askodnod egy ilyen emberrel. Bertie, van az úgy: abba kell hagy-
nod a nyüszögést, és érvényesítened kell az akaratodat. 

ROLF: Erőszak és hit. Az előbb vizsgáztál hitből, és megbuk-
tál. Nem volt hited. És ez az összeütközés a hitről szólt. 

ALBERT: Hát ez egyre jobb! Hanna, húzzunk már el innen! 
ROLF: Mind a ketten megbuktatok. Nem volt hit bennetek. 
HANNA: De én vak vagyok, semmit sem tudok csinálni segít-

ség nélkül. 
ALBERT: Elegem van ebből az egészből. Hanna, igazán! Fejez-

zük már be ezt a szerencsétlen kalandot! 
ROLF: De hát azért vagytok itt, hogy segítséget kérjetek a hit-

gyógyítótól. Először is kell legyen hitetek. Egy nem hívő nem 
megy hitgyógyítóhoz. 

ALBERT: Én csak azt hiszem el, amit látok. És nem tetszik, 
amit látok. 
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HANNA: De mi a helyzet velem? Nekem nincs semmim, csak 
a hitem, viszont nem merek bízni a látomásaimban, bár néha kí-
sértést érzek, hogy ezt tegyem. 

ROLF: Akkor jó helyen vagy. Itt van az én mesterem, doktor 
Lang, vagy hívd, ahogy akarod, én Bundinak hívom. Hé, Bundi, 
valaki beszélni szeretne veled. Bundi? 

BUNDI: Oké, oké, mindent a megfelelő időben. Értem, miről 
van szó. Épp imádkoztam érte. 

ALBERT: Csak nem azt akarod mondani, hogy tényleg te vagy 
doktor Lang, a csodadoktor? 

HANNA: Kérem, doktor Lang, az egyik tanítványa küldött ön-
höz. Meg szeretnék gyógyulni. Vak vagyok, és rákban szenvedek. 
Úgy hallottam, hogy ön képes kézrátétellel gyógyítani. 

BRUNO: Most már aztán tényleg elment az eszed. 
ALBERT: De hát ennek az embernek mocskos a keze. Ra-

gaszkodom hozzá, hogy jöjjön el velünk a buszállomás nyilvá-
nos vécéjébe, és mossa meg a kezét, mielőtt ráteszi a nővérem 
fejére. Hanna: semmibe ne egyezz bele, amíg ezt meg nem 
teszi! 

HANNA: Doktor Lang, tudom, hogy ön képes rajtam segíteni, 
nagyon erős a hitem, és kérem, hadd kerüljek önnel azonos hul-
lámhosszra, azonos spirituális szintre. 

BRUNO: Rajta! Vegye csak elő azt a kést! 
ALBERT: Szeretném látni, mennyire szavahihető ez az ember. 

Egyelőre az egyetlen dolog, ami mellette szól, hogy pontosan ott 
van, ahova Regina küldött minket. 

BUNDI: Nincs bizonyítványom, amit kitehetnék a falra, mert 
nincs falam, és nincs más alapom egy ilyen címre, mint az, hogy 
létezem. Az erőm, amit a gyógyításhoz használok, a létezésem-
ből fakad. Ez a létemből fakadó puszta cselekvés. Meg még an-
nak a tudatából ered, hogy létezem. A lét ereje, a lét állapotában 
való élet teljes megismeréséből. 
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ALBERT: De nekünk mennyit kell fizetnünk a létezésedért? 
Azért, hogy elmondj még néhány ilyen halandzsaszöveget, ami-
től a nővérem esetleg megnyugszik? 

BUNDI: Mindent. Azt fogom kérni tőletek, hogy tagadjátok 
meg a saját létezéseteket, és fogadjátok el azt a létezést, amely 
évek óta ott van bennetek bezárva. 

ALBERT: Ó, igen? A létezésemet? Nekem semmi bajom sincs 
az enyémmel. A nővérem az, aki elvesztette a látását. Teljesen 
megvakult valamilyen méreganyag miatt. 

HANNA: Doktor Lang, lát engem? Úgy gondolom, hogy én 
látom önt. Ön egy gyönyörűszép ember, hosszú, fehér szakálla 
van, és hideg, szürke szeme. Nehezen megközelíthető, de bárki, 
aki a közelébe kerül, érezheti az ön létezéséből áradó erőt. 

BRUNO: Ez pontosan így van! 
ALBERT: Na, helyben vagyunk. 
BUNDI: Oké, megvan benned a hit erős csírája, de hagyod ki-

bontakozni? 
ALBERT (Hannának): Ne engedd, hogy rátegye a kezét a fe-

jedre, amíg meg nem mossa. 
HANNA: Már nincs semmi vesztenivalóm. 
BUNDI: Pontosan ez a helyzet. Az emberek akkor fordulnak 

a hit felé, amikor már semmi sem működik az életükben, ez az 
utolsó menedék számukra. A hit nem kerül neked semmibe, hi-
szen nincs is semmid. De az igaz hit olyasmi, amiért áldozatokat 
kell hoznod, ahogy azt Buddha is tette. Ő feladta a hercegi életet 
a hitéért, ami aztán eljuttatta őt a megvilágosodáshoz. Többé-
kevésbé én is így tettem. 

HANNA: Én megvakultam. Ez nem elég nagy áldozat? 
ALBERT: És még egy dolog, doktor Lang, a tiéd a legrendha-

gyóbb templom vagy orvosi rendelő, amit valaha láttam, vagy 
nevezd ezt a helyet, aminek akarod. Mit csinálsz itt, ha valóban 
természetfeletti gyógyítóerővel rendelkezel? 
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BUNDI: Nem állítom, hogy egyedül csak nekem van gyógyító 
erőm; ez mindannyiunkban bennünk van. Én csupán segítek az 
embereknek előhozni a bennük rejlő erőt, így végül ők meg tud-
ják gyógyítani saját magukat. Hogy jobban megértsd, a gyógyító erő 
olyan, mint egy vastag télikabát. Miért is meleg a télikabát? Önma-
gában egyáltalán nem meleg, nem juttat hőt a benne lévő testnek, 
csupán segít megőrizni azt a hőt, amit a test maga termel. Segíthet 
fenntartani valamilyen hőmérsékletet, de nem változtatja meg azt. 
Tulajdonképpen meg lehet benne tartani egy jégdarabot, hogy az ne 
olvadjon el olyan gyorsan, mint egyébként. Ha valaki beletenne egy 
fagyott holttestet, nem segítené elő, hogy az felengedjen, és a szó-
ban forgó ember esetleg visszatérjen az életbe. A télikabát csupán 
hőszigetelő; a meleg testeket melegen, a hideg testeket pedig hide-
gen tartja. Ugyanez vonatkozik a gyógyító erőre. Egy holttestet nem 
tud visszahozni az életbe, és nem működik azoknál az embereknél, 
akikből hiányzik a lélek melegsége. A gyógyulási folyamat belülről, 
méghozzá a hitből indul ki, és úgy képes kiteljesedni. De ennek a 
hittel kell kezdődnie. A hit olyan, mint az élet; hitet csak Isten tud 
adni, nem pedig egy gyógyító vagy valamilyen más csodatevő. Én 
hallottam a te történetedet. Eleinte egy elkényeztetett kölyök voltál, 
aki nem érezte jól magát a bőrében, különösen a téged körülvevő 
emberek, a szüleid, a testvéreid és a barátaid társaságában, mert ők 
mindannyian többet vártak tőled, mint amit nyújtani tudtál. És te 
hogyan reagáltál minderre? Úgy, hogy beteg és kedvetlen lettél. In-
nentől kezdve mindenki körülötted ugrált, kivéve a fiúdat, aki vi-
szont szakított veled. Ez komolyan lesújtott téged. Amikor belefá-
radtál a kedvetlenségbe, már túl késő volt. Akkorra ez már annyira 
jól ment neked, hogy fogalmad sem volt róla, hogyan lehet kilábalni 
belőle. Minden puszta szokássá vált számodra, mint a dohányzás és 
az ivás. Így segítségre volt szükséged, hogy ki tudj mászni a depresz-
szió csigaházából. És meg is kaptad a segítséget, de ennek megvolt 
az ára, méghozzá a rák. Erre a betegségre, akár valós volt, akár a kép-
zeleted szüleménye, mindenképpen szükséged volt, hogy úgy érezd, 
felszabadultál a depresszió alól. A rák már egy komoly ügy, amely 
elég ok arra, hogy az emberek odafigyeljenek, és más szemmel néz-
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zenek rád. Bátran szembenéztél a rákkal, és keményen küzdöttél, 
hogy megnyerd ezt a látszólag egyenlőtlen esélyekkel vívott csatát. 
Azt viszont nem sejtetted, hogy ennek az az ára, hogy megvakulsz. 
Szemet szemért, fogat fogért. Semmi sincs ingyen. Most pedig vak 
vagy. Úgyhogy akkor legközelebb milyen betegséget szeretnél meg-
kapni? 

HANNA: Szóval akkor választanom kell valamit? Milyen lehe-
tőségeim vannak? 

BUNDI: Tulajdonképp te már döntöttél is. 
HANNA: Micsoda? Hogy én? 
BUNDI: Igen, te. Úgy döntöttél, hogy ismét elkényeztetett kö-

lyökké válsz. Ugyanazt a játékot játszod, amit egész eddigi éle-
tedben. És minden jel arra utalt, hogy ez egy vesztes játék lesz, 
rossz lapokat osztottak neked, állandóan harcolnod kellett a ha-
miskártyásokkal, míg végül ismét vesztettél. Így most azt érzed, 
hogy te vagy az áldozat. A családod, a barátaid és úgy általában a 
társadalom áldozata; Istennek szánt áldozati bárány. 

HANNA: Ők egyszerűen csak nem szerettek engem. 
ALBERT: Ha tudni akarod az igazat, nem igazán adtál rá okot, 

hogy bárki is szeressen téged. Önző, önfejű, szaros kölyök vagy, 
aki majdnem belefullad az önsajnálatba, azt gondolja, hogy a 
földnek úgy kell forognia, ahogy ő akarja, a családja pedig azért 
van, hogy teljesítse minden idióta kívánságát. 

BRUNO: Ez átkozottul igaz. 
HANNA: Nos, látja doktor Lang? Emiatt kell állandóan har-

colnom. 
BUNDI: Nem, nem, nem. Ez az, ami miatt a szeretteidnek har-

colniuk kell! Az egész családod a te azon állításod ellen küzd, hogy 
te vagy az áldozat, akit folyton valamilyen úton-módon bántanak. 
Mindannyian áldozatok vagyunk, és áldozatokat szedünk. 

HANNA (nagyon ideges, oldalra fordul): Nos, doktor Lang, 
vagy akárki is maga, mondja már meg, kinek az oldalán áll? Bele-
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fáradtam a fellengzős prédikációjába. Maga játszik velem, és én 
képtelen vagyok kitalálni a szabályokat, vagy azt, hogy hol van a 
gólvonal. Bár egy valami azért világos. Maga is vesztésre áll, hi-
szen itt él a mocsokban. És még van képe az önsajnálatról beszél-
ni, amikor maguk ketten abban fetrengenek. Maga ugyanolyan 
ellenséges és ítélkező, mint az a nő, aki az előbb bement abba az 
épületbe. (Albertnek) Mellesleg az a nő megmondta a nevét? 

ALBERT: „Kedvesen” elutasította, hogy doktor Landnek vagy 
doktor Langnek hívjam. Egyébként meg úgy viselkedett, mintha 
az övé lenne ez az egész épület. 

HANNA: Szerinted barát vagy ellenség? 
BUNDI: Ellenség. A barátok megnyugtatnak, az ellenségek 

feszültségben tartanak minket, ezért készek vagyunk harcolni, 
készen állunk élni. Látod, ezért nem haboztam ellenséggé tenni 
magam. De te még nem mondtad el nekem, hogy milyen áldo-
zatot lennél hajlandó hozni azért, hogy visszanyerd a látásodat! 
Nem célszerű ismét az elkényeztetett kölyök szerepét választa-
nod, hiszen az okozza minden bajodat. 

HANNA: Oké, amíg várjuk az igazi doktor Langét, akár foly-
tathatjuk is a játékot. Nos, a látásomért cserébe az életem hátra-
lévő részére vállalnám a boldogtalan szerelmi életet. 

BRUNO: Te lotyó! Igen, az vagy, egy lotyó! Mindig is tudtam, 
hogy az vagy. 

ALBERT: Ez nem fair, hiszen a szerelem boldogtalanná tesz. 
Mindig boldogtalansággal végződik, nem igaz? Vagy legalábbis 
keserédes lesz, még akkor is, ha nem jár csalódással. 

BUNDI: Akkor ezt lerendeztük. Nézzünk még meg valamit. 
Rolf, van még gyertyánk? (Rolf meggyújt egy gyertyát gyufával, 
átadja Bundinak, aki feltartja, és bámulni kezdi.) 

ALBERT: A gyertya lángját nézi. 
BUNDI: A gyertya lángja mindent elmond nekünk, amit tud-

nunk kell, mert menedéket nyújt a mennyből, egyenesen a nap-
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ból érkező léleknek. Csak a halhatatlan lélek képes a lángban élni, 
és bárki beszélhet vele, aki megtanult figyelni rá. Úgyhogy akkor 
nézzük, és figyeljünk! Csak a halhatatlan lélek az, aki egészen 
biztosan tudja az igazságot. Már látom a lelket. Egy szárnyas lo-
von érkezik, amely kiugrik a napkorongból, és jön hozzánk, mi-
közben félrerugdossa útjából a csillagokat és a bolygókat. „Jelek 
a napon, fények a falon, a lélek ezek által vagyon.” Íme itt is az 
eredmény. Nem csalás, nem ámítás, és így szól: A vakság kinyitja 
az elmédben lévő szemet, ami jóval többet láttat az érzékszervek 
külső jeleinél. Amikor erre rájössz, lehet, hogy már nem is aka-
rod visszanyerni az eredeti látásodat. Teiresziasz jövendőmondó 
lett, miután megvakult. A vakok látják a jövőt, ha megtanulják 
használni ezt a képességüket. Biztos vagy benne, hogy el akarsz 
szalasztani egy ilyen lehetőséget? A vakok többet képesek látni. 
Ez olyasmi, mint amikor a sötétben elalszunk, álmodunk valamit, 
és elhisszük, hogy mindez igaz. Amikor álmodunk, nincs más 
lehetőségünk, mint az, hogy higgyünk. Így a sötétben minden 
lehetséges. Újonnan meglelt hited apró gyertyalángja napvilág-
nál valószínűleg kialudna. Jobban jársz, ha vak maradsz, ehhez 
nem fér kétség. Azt tanácsolom, hogy hozd ki a lehető legtöbbet 
ebből a helyzetből. Fontold meg a szavaimat. 

ALBERT: Az biztos, hogy én nem tudom őt jósnőként elkép-
zelni. Még a saját jövőjét sem képes előre látni. Ha képes lenne 
rá, akkor most nem lenne itt. 

BRUNO: A lotyó! Jobb lesz, ha vak marad! 
ROLF: Mondjuk, lehetne egy cigány jósnő. Ez tőle függ, ez az 

ő személyes döntése; a kinyilatkoztatás már megtörtént. Bundi 
pedig most majd megint elkezd szövegelni a szentnyelvén. 

HANNA: Nem, köszönöm. Inkább vissza szeretném kapni a 
régi életemet. A boldogtalanságot és minden mást. És talán a 
hitemet is képes leszek megőrizni, képes leszek égve tartani az 
apró gyertya lángját napvilágnál is, ha az valaha visszajön szá-
momra. (Megnyomja a beszélő óráját, ami elmondja, hogy nyolc 
óra negyvenkilenc perc van.) Bertie, meg kellene próbálnunk fel-
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szólni a Varázsérintéshez, vagy mit tudom én kihez. Miért nem 
nyomod meg egyenként az összes kapucsengőt? 

ALBERT: Hanna, most végre okosat mondtál. 
(Egyenként megnyomja az összes kapucsengőt, de sehonnan 

sem érkezik válasz.) 
BUNDI (halkan, mintha énekelne, a föld felé fordulva): „Az égi 

barlanglakó valamikor mondott nekem valamit, azt mondom, 
rontom-bontom, hallom, barlangokban fent a holdon.” 

HANNA: Ez a halandzsaszöveg is a szertartás része? Van egy 
varázsige, ami mindenre jó? Már nem mond semmi személyeset? 

ROLF: Személyeset? Hölgyike, ha valami személyeset szeret-
nél kapni, gyere, és feküdj ide mellém. Vagy jobbat tudok: vigyél 
magaddal haza az ágyadba. Biztos vagyok benne, hogy a tiéd ké-
nyelmesebb, mint az enyém. 

ALBERT: Na, látod? Húzzunk innen, mielőtt ezek megerősza-
kolnak minket. 

BRUNO: Hanna pedig alig várja, hogy ez megtörténjen. 
ROLF: Várjatok csak, barátaim. Kérünk húsz dollár konzultá-

ciós díjat. 
ALBERT: Kissé sok ezért az előadásért. És ha megkérdezhe-

tem, te milyen szerepet játszottál ebben az egészben? 
ROLF: Én vagyok doktor Lang ügynöke. Tíz dolcsi neki, tíz 

nekem. Ez különleges diszkont-ár, csak ma este. 
HANNA: Fizess neki, egész jó műsort csináltak. Úgy érzem, 

hogy talán kigyógyítottak engem valamiből. Talán, mert idáig be-
lül halottnak éreztem magam; a sötétséget gondoltam halálnak. 

ALBERT: Rendben van, papnő, bármit megteszek, amit mon-
dasz. 

(Odaad két tízdollárost Rolfnak; közben kinyílik az ajtó, és ki-
lép rajta az előbbi nő, csak most nincs rajta a bajusz, és az ajtót 
nyitva tartja.) 
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ALBERT (Hannának halkan): Megint itt van az a nő. Csak 
most nincs rajta a műbajusz. Biztos leesett. 

NŐ: Elnézést, hogy megvárakoztattam önöket, de muszáj volt 
próbára tennem a hitüket. Akiknek nincs hitük, már rég elmen-
tek volna, és az ilyen emberek nem nyitottak a hitgyógyításra. 
Örömmel jelentem, hogy önök átmentek a vizsgán, így mostan-
tól kezdve a rendelkezésükre állok. Doktor Lang vagyok. (Ki-
nyújtja a kezét, de egyik látogatója sem fogja meg.) 

HANNA: Ön doktor Lang? Akkor ezek szerint mégiscsak iga-
zi bajsza van. 

NŐ: Ja, a bajusz? Az egy másik kis vizsga tárgya volt. Amint 
már jeleztem, a kezdő ülés díja kétszáz dollár, amit előre kell ki-
fizetni. Csekket és hitelkártyát nem fogadok el. 

HANNA: Doktor Lang, időközben úgy döntöttünk, hogy el-
lenőrizzük, hogy önnek megvan-e a képesítése a hitgyógyítás-
hoz, és sajnálom, hogy ezt kell mondanom, csúnyán megbukott 
a vizsgán. 

NŐ: Ezt fent beszéljük meg, nyilván önök sem akarják, hogy 
mindenki a mi vitánkat hallgassa. 

(A két hajléktalan felé biccent.) 
ALBERT: Elnézést, doktor Lang, mi a helyzet ezzel a bevezető 

szeánsszal? És mennyibe fog kerülni egy kezelés? Elfogad egész-
ségbiztosítási kártyát? Hány kezelésre lesz szükség? 

NŐ: Nem, én nem foglalkozom biztosítási ügyekkel. A keze-
lések száma pedig attól függ, hogy a pácienssel mennyire lehet 
együttműködni. Először is fel kell építenünk a hitét. 

ALBERT: Más szóval a páciensnek kell meggyógyítania saját 
magát. 

HANNA: És ha ez nem sikerül neki, az az ő hibája. 
NŐ: Kitűnő, érti, miről van szó. Látom, jól indulunk. 
HANNA: Nagyon is jól. Valójában, amíg vártam önt, már 

kezdtem magam jobban érezni. Gondoljuk csak végig, ma már 
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volt részem annyi hitgyógyításban, amennyi épp elég egy estére. 
Te mit gondolsz erről, Bertie? 

ALBERT: Arra jutottunk, hogy van egy azonosítható beteg-
séged, egy törvényes, tisztességes problémád, és ettől jól érzed 
magad. Megtaláltad, amit mindig is kerestél. A vakságod kigyó-
gyított a depresszióból, vagy talán még a rákból is. 

HANNA: Igen, de ezen kívül még az történt, hogy elfogad-
tam a vakságomat, és nem érzem úgy, hogy arról szól az életem. 
Azért tévedsz, ha azt gondolod, hogy boldog vagyok. De már 
nem félek. És remélem, ez azt jelenti, hogy többé már az élettől 
sem félek. Megígérem, hogy miután hazamegyek, elmélkedni fo-
gok a létezésemről, és azon leszek, hogy a sötétségemet kellemes 
látomásokkal töltsem meg, amelyek egy nap talán igazivá válnak. 
Minél inkább gondolok rá, annál jobban tetszik ez az ötlet, hogy 
mindennapi rettegés nélkül éljem az életemet. 

ALBERT: A lényeg az, hogy egyvalamiből legalább kigyógyul-
tál. Akkor induljunk a metróhoz? 

HANNA: Igen, Bertie, és köszönöm, hogy elhoztál erre a fur-
csa találkozóra. Most úgy érzem magam, mintha újjászülettem 
volna. Lehet, hogy ez az érzés nem fog sokáig tartani, de most 
nagyon örülök neki. Semmi olyan dologra nem emlékszem, ami-
nek az utóbbi időben örülni tudtam volna. Talán még Brunót is 
vissza tudnám fogadni. 

BRUNO: Majd ha megőrültem. 
NŐ: Nem léphetnek csak úgy le! Tartoznak nekem kétszáz 

dollárral az első kezelésért. És egy órán át várakoztattak engem. 
ALBERT: Jó éjszakát, uraim! 
(Elvezeti Hannát; a sarok felé mennek.) 
HANNA: Köszönöm, uraim; viszontlátásra! 
ROLF, BUNDI (még mindig a kartonpapíron ülnek az ajtónak 

háttal, és az italukat kortyolgatják): Jó éjszakát! Hozzánk bármi-
kor jöhettek! És sok szerencsét! 
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ALBERT (miközben mennek a sarok felé): És a világ összes sze-
rencséjére szükséged lesz, ha azt akarod, hogy ez a balfasz Bruno 
visszakönyörögje magát hozzád. 

BRUNO: Hat ökörrel sem lehetne engem visszahúzni hozzá! 
HANNA: A helyzet az, lehet, hogy magabiztos vagyok, de a 

szex nekem nem megy egyedül – úgy, mint neked. Ehhez nekem 
kell egy partner. Az a sámán egy kicsit Brunóra emlékeztetett 
engem. 

NŐ (még mindig az ajtóban áll, és az öklét rázza): Szemetek! 
Menjetek, és rohadjatok meg a pokolban! 

(Bemegy a házba, Hanna és Albert pedig megmerevednek a 
sarkon állva, mintha megállt volna az idő. A két hajléktalan is 
megmerevedik, az üveget a levegőben tartják. Bruno előrejön.) 

BRUNO: Onnantól kezdve, hogy megismerkedtünk, szinte sem-
miben nem értettünk egyet, de ezt izgalmasnak, sőt, inspirálónak 
tartottuk. Ettől csak még jobban érdeklődtünk egymás iránt. Eltérő 
nézőpontjaink nem okoztak túl sok konfliktust, inkább kitágították 
a minket körülvevő világot. Mindketten egy nagyobb világban ta-
láltuk magunkat, mint azelőtt, hogy megismertük egymást. És nem 
szigeteltük el magunkat ettől az óriási nagy világtól, hanem a szerel-
münk a részévé tett bennünket. De ez nem mostanában történt. És 
hogy most ugyanúgy érzek-e Hanna iránt? Gondoljuk csak végig ezt 
a dolgot. A válasz adja magát. Igen, az arca most is gyakran előttem 
van, és az alakját még mindig kívánatosnak tartom. Sohasem fogom 
elfelejteni azt a pillanatot, amikor először engedte meg, hogy lehúz-
zam a bugyiját. Szellemekről és az érzékeken túli valóságról beszé-
lünk? Számomra semmi sem annyira érzékeken túli, mint az, ha rá-
gondolok, és ez mégis nagyon is érzéki hatást gyakorol rám. Tehát 
akkor miért vitatkoztunk annyit azon, hogy összeegyeztethető-e a 
valós és a spirituális világ? Már magának a vitának meg kellett volna 
válaszolnia ezt a kérdést. Nem, nem azért hagytam el, mintha már 
nem kívánnám, vagy mintha kiszerettem volna belőle. Azért hagy-
tam el, mert túlságosan szerettem, és egyszerűen nem bírtam vé-
gignézni, ahogy elveszti a csatát a valóság ellen. Meg akartam őrizni 
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az iránta érzett szerelmemet, ezért kellett elhagynom őt, és ez az, 
ami miatt ebben az életben már nem tudnék összejönni vele. Vagy 
legfeljebb csak a képzelet időtlen világában. A spirituális létünkben. 
Sokat gondolkozom azon, hogy ő vajon újrakezdené-e velem, vagy 
túlságosan el van foglalva a gyógyszereivel meg a különleges diétá-
ival. Talán egy nap majd kettőnk lelke összetalálkozik, és újra egy-
másba szeretnek. Nekem viszont vissza kell térnem a munkához és 
az üzlethez. Valakinek az ilyen földi ügyekkel is foglalkoznia kell; a 
valós világgal, amelynek a dolgait dollárban és centben mérik. 

(Bruno elfordul, mintha eltűnne, Hanna és Albert újra megin-
dulnak, a hajléktalanok folytatják az ivást, a nő pedig becsukja 
maga mögött az ajtót.) 

ALBERT: Micsoda drámai este! 
HANNA: És az is biztos, hogy merész lépést tettem! 
ROLF (Bundinak): Te, hogy is hívnak, te csöves! Add már ide 

az üveget! 
(A színpad elsötétül.) 

HARMADIK RÉSZ

Egy évvel később.
Albert lakása. Albert a kanapén ül, egy szórakoztató magazint 

olvas. Az utcai zaj kissé elcsendesedik, a rádiót halljuk helyet-
te. „Alacsonyan zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói. A 
Dow Jones index egy százalékkal esett vissza. Ma este és a holnapi 
nap folyamán esős idő várható.” Amikor meghallja, hogy Hanna 
kijött a hálószobából, és zörögni kezd a teáskannával, abbahagy-
ja az olvasgatást, és kikapcsolja a rádiót. Hanna mozgásán lát-
szik, hogy már nem vak. A szüneteket időnként megint az utcai 
zaj szakítja meg. 
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ALBERT: Berendezkedtél? 
HANNA: Olyan sokáig azért nem maradok itt. Csak néhány 

napra jöttem. Ne aggódj, nem akarok visszaélni a vendégszere-
teteddel. 

ALBERT: Ennek teljes mértékben a tudatában vagyok, külön-
ben nem lettem volna olyan kedves. 

HANNA: Megzavartalak valamiben? 
ALBERT: Nem igazán. Csak szokás szerint meghallgattam a 

híreket. Nincsenek befektetéseink, amelyek miatt aggódnunk 
kéne, és sehova sem akarunk menni. Nem igaz? 

HANNA: Lehet, hogy holnap elmegyek busszal a Catskill-
hegységbe. Regina talán felvesz a buszmegállóban, ha tud fogadni. 

ALBERT: Nyugodtan megvárhatod, amíg jövő héten bejön a 
városba. Mikor is szokott jönni? Kedden vagy szerdán? Addig 
úgyse biztos, hogy tud fogadni. Nem kéne kihasználnunk őt. 

HANNA: Szerdáig azért nem akarok maradni. És amúgy sem 
szeretnélek olyan hosszú időre kitúrni a hálószobádból. Emlék-
szem, mennyit panaszkodtál a kanapéra, amikor tavaly itt voltunk 
Brunóval. Vagy tavalyelőtt? Azt hiszem, az éjjel hallottam, amint 
nyögsz álmodban. Biztos megint megnyomtak a kanapé púpjai. 

ALBERT: Ne aggódj, nem a kanapé miatt történt. Az éjjel fel-
hoztam magammal valakit egy kis időre. Ez ennek a helyzetnek 
a szépsége. Te a hálószobában élvezheted a franciaágy nyújtotta 
kényelmet, én pedig a nappaliban a szabadságot. Úgy jöhetek-
mehetek, ahogy nekem tetszik, és azzal, aki nekem tetszik. És 
biztos vagyok benne, hogy nem szeretnél megfosztani ettől a 
szabadságtól. 

HANNA: Rendben van, így már jobban érzem magam. És a 
jövőben odafigyelek rá, hogy lefekvés után ne nagyon mászkáljak 
ki. Most már mondhatjuk, hogy berendezkedtem. A tavalyi év 
viszont nagyon hektikus volt. Maga volt a pokol, és úgy tűnik, 
még nincs vége. 
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ALBERT: Jobban kellett volna ismerned őt annál, hogy csak 
üldögélj a babérjaidon, várva a havi tartásdíjat, meg azt a csinos 
kis összeget, a vagyonmegosztás után. Ki gondolta volna, hogy 
a bank ráteszi a kezét a házra és minden másra. Kiderült, hogy 
Brunónak több esze van, mint sejtettük. 

HANNA: Igen, és sokkal több esze van, mint nekem. Megha-
misította az aláírásomat a hitelkérelmeken. 

ALBERT: És sokkal több esze van saját magánál, ha a pénzügyi 
csődöt meg az ellene folytatott büntető eljárást nézzük. A fenébe 
is, semmi esélyed, hogy akár csak egy tízcentest is kihúzz belőle. 
Anya és apa is komoly összeget vesztett a befektetési ügylete-
ken, ők sem tudnak neked segíteni. Nincs más lehetőséged, mint 
hogy munkát vállalj Regina menedékházában. Szar helyzet. 

HANNA: És ez a stikli még csak nem is teljesen az ő hibája volt. 
ALBERT: Ez a direkt csalás. 
HANNA: Ő csak üzletkötő volt, bróker. 
ALBERT: Tisztában volt tetteinek a következményeivel. Pon-

tosan tudta, hogy értéktelen papírdarabokat ad el, és kiknek a 
pénzét pazarolja el Atlantic Cityben. És az öntelt kis korcsra 
visszaütött a saját önhittsége. A hübrisz. Az pattant vissza rá, a 
hübrisz. Azt gondolta, hogy bármit megúszhat. 

HANNA: De ez engem nem vigasztal. Én az ő kapzsisága és 
a saját hülyeségem áldozata vagyok. A hülyeségemé, mert meg-
bíztam az ügyvédekben és a törvényekben. Benne nem bíztam 
attól a pillanattól kezdve, hogy megmondta, el akar válni, de azt 
gondoltam, hogy a törvény majd megvéd engem. 

ALBERT: Nem számítottál arra, hogy az ügyvédek átvernek, 
Bruno pedig tönkremegy. 

HANNA: Először nagyszerűen mentek a dolgok, de fogalmam sem 
volt róla, hogy a brókerszámla lett a biztosíték az egyik kölcsönhöz. 

ALBERT: Igen, és ráadásul, ami összejött a tartásdíjból, azt mind 
elköltöttük, amikor elmentünk Mexikóba arra a sarlatánklinikára. 
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HANNA: Most pedig nincs se pénzem, se otthonom. Egyedül 
azért lehetek hálás, hogy nem tettél kárörvendő megjegyzéseket 
a hülyeségem miatt. 

ALBERT: Kárörvendő megjegyzéseket tenni? Lehet, hogy 
tényleg ez lenne a dolgom. De én már előtted járok, és rég túl 
vagyok a kárörvendésen. Ehelyett hadd feddjelek meg, mert a jó 
dolgokról viszont elfelejtkeztél. 

HANNA: Mint például? 
ALBERT: Például itt van a szerető öcséd, aki fogja a kezedet, 

és a jó barátod, Regina, aki munkát ad neked. De a legjobb dolog 
az, hogy kiváló egészségnek örvendesz. Ahogy mondani szokás, 
nem ez a legfontosabb az életben? Visszanyerted a látásodat, és a 
rákból is kigyógyultál. Mit akarsz még ezen kívül? Pénzt? Én egész 
jól boldogulok pénz nélkül, tartásdíj vagy bármiféle vagyon nélkül. 

HANNA: És a legjobb az, hogy nagyon erős a hitem, és igen, ez 
segített kigyógyulnom a vakságból, most pedig így vagyok képes 
túlélni ezt a sorscsapást. 

ALBERT: Az a megrázkódtatás, hogy elvesztetted a megélhe-
tésedet, hozta vissza a látásodat, és gyógyított ki az összes kép-
zelt betegségedből. 

HANNA: Ezt légy szíves hagyd abba, elég volt a cinizmusból. 
Azt gondolom, hogy mégiscsak kárörvendsz a magad agyafúrt 
módján. Biztos jókat nevetsz rajtam a hátam mögött. 

ALBERT: És te nem ezt érdemled. 
HANNA: Igen, tudom, hogy pontosan ezt érdemlem. Hát ak-

kor rajta: kárörvendjél, amennyit csak akarsz. Igen, követtem el 
hibákat, de kimásztam a gödörből a saját erőmből, és eközben 
bíztam a hitem erejében. A lélek az igazi csodadoktor. 

ALBERT: És a fejfájásod is elmúlt tőle? Azzal mentél be a há-
lószobába, hogy keresed a gyógyszeredet. 

HANNA: De nem találtam meg, és most miattad jobban fáj a 
fejem, mint eddig. 
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(Csörög a telefon, Albert felveszi.)
ALBERT: Szia, Félix! Nagyon örülök, hogy jelentkeztél. Olyan 

régen hallottalak, hogy alig ismertem meg a hangodat. Hogy mi? 
Elmehetek egy interjúra? Nem csak meghallgatásra? Micsoda? 
Nos, ami az egyik embernek sorscsapás, az a másiknak kitörési 
lehetőség... Regina ajánlott be engem? Persze, hogy ismerem... 
Egy angyal... A főszerepet kapom? Igen, persze, akkor ez egy rö-
vidtávú megbízás lesz, alacsonyabb gázsival, de hát ki akarna há-
rom hétnél hosszabb időre elmenni a városból? A Catskillbe szí-
vesen megyek három hétre. Ott ősszel nincs főszezon, de ez nem 
gond. Mi a fene, te tudod, hogy még az Isten háta mögé is, akár 
térden csúszva, elmennék egy főszerepért? Rendben van, akkor 
holnap délután háromkor, hol is? Woodstock Közösségi Színház. 
Ott leszek. Nem, nem térden csúszva, de valahogy eljutok oda. A 
Közösségi Színház. Hogy én mennyire szeretem azt a szót, hogy 
színház! Nem, megígérem, hogy most nem foglak felültetni. És 
köszönöm. (Leteszi a telefont, Hannához fordul.) Sikerült! Most 
már elmondhatom, hogy főszerepet kaptam! 

HANNA: Woodstock a Catskillben? Jól hallottam? De hát a 
nyári színházat már rég bezárták. 

ALBERT: Igen, ez egy amatőr társulat, de a főszerepre egy 
szakmabelit akartak hívni a városból, és az ügynököm engem 
kért fel. A vezetőség holnap délután tart egy megbeszélést, és 
szeretnének velem találkozni. 

HANNA: Remek! De hogy jutsz el oda? Ez a hely valahol az Is-
ten háta mögött van. Nincs más választás, bérelned kell egy kocsit. 

ALBERT: Igen, nincs más választásom. De az a baj, hogy leme-
rítettem a hitelkártyáimat. Talán az egyikre még ráterhelhetek 
valamennyit, azután meg majd bejelentem, hogy ellopták. De a 
lényeg, hogy el kell jutnom arra a helyre. Holnap majd jó korán 
ébressz. Vagy már most le kellene foglalnom egy kocsit. Igen, az 
lesz a legjobb. 

HANNA: Bárcsak tudnék segíteni neked. 
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ALBERT: Igen, tudom, hogy megtennéd. De a helyzet az, hogy 
nem állunk jobban, mint gyermekkorunkban, csak már hiányzik 
belőlünk a gyermekek elfojthatatlan optimizmusa. 

HANNA: Tehát mi a probléma? Az optimizmus ingyen van. 
ALBERT (teátrális lelkesedéssel, éneklő hangon): Optimizmus 

ingyen van, ez az ének pedig bennünk van, eszelősen énekeljük 
együtt, hogy el ne feledjük, Optimizmus ingyen van, ha kell…  A 
boldogsággal együtt szerepel…

(Egy nagyon egyszerű dallamra adja elő mindezt, olyan, mint 
egy énekbeszéd. Meg sem hallja, hogy valaki folyamatosan nyom-
ja a kapucsengőt.) 

HANNA: Most mi van? Épp amikor elő akarjuk adni a legna-
gyobb slágerünket. (Kinyújtott kézzel forog, mintha egy musical-
színpadon lenne.) 

ALBERT: Ki lehet az? Nem várok senkit. Ugye, te sem? Az op-
timizmus jól érett gyümölcs, élvezi azt a buta és a bölcs… (Forog 
és táncol, és esetlen frázisokkal tölti ki az éneket.) 

HANNA: Nem, én sem. Regina ezen a héten már nem jön a 
városba. Biztos hozzád jött valaki. Talán valamelyik barátod akar 
feljönni egy menetre. Mármint be akar ugrani pár szóra. De jobb 
lesz, ha én lelépek, hagylak titeket, hadd élvezzétek egymás tár-
saságát. Nincs jogom zavarni titeket. Megyek, és ledőlök egy ki-
csit. Majd szólj, ha tiszta a levegő. 

(A csengő ismét megszólal.) 
ALBERT (tovább énekel): Nem kell nagyon messze menni 

érte… Kimenni a préri közepébe… (ismét beszélni kezd) Oké. 
Menj, és mulaszd el a fejfájásodat a hitgyógyítással. Menj, és 
gyógyítsd meg tenmagad. (Megint énekel és forog.) Az optimista 
mindig megbocsájt… mert az optimizmus mindig hoz csodát! 

(Hanna be a hálószobába. A látogató veszettül nyomja a csen-
gőt. Albert forogva odatáncol az ajtóhoz, felveszi a kaputelefont. 
Kiderül, hogy Bruno van odalent.) 
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ALBERT: Oké, gyere. (Beengedi, és tovább énekel.) Mindig hoz 
csodát. Mindig hoz csodát. Az optimizmus mindig hoz csodát... 

(Résnyire kinyitja az ajtót, és halkan folytatja az éneklést, mi-
közben várakozik. Lépések a lépcsőházból.) 

BRUNO (még mindig kint van, a résen keresztül szól be): Szia, 
Bertie! 

ALBERT: Igen? (A résen keresztül kukucskál ki.) 
BRUNO: Mi a baj? Valami gond van az ajtóval? Vagy egy mez-

telen nőt rejtegetsz mögötte? Miért nem tudod kinyitni, ahogy 
az egy rendes sráchoz illik? 

ALBERT: És kihez van szerencsém? 
BRUNO: Hogy érted ezt? Hogy ki vagyok én? 
ALBERT: Igen, uram, ezt kérdeztem. 
BRUNO: Szóval akkor nem szabad szóba állnod velem a régi 

dolgok miatt, mi? Igen, az nyilvánvaló, hogy nem vagyok túl sza-
lonképes állapotban, úgy nézek ki, mint egy csöves, de ezért még 
nem kéne megjátszanod magad. 

ALBERT (beengedi a koszos, szakállas, rongyokba öltözött Bru-
nót): Igen, hogy milyen buta vagyok, hiszen maga az előbb Bru-
nóként mutatkozott be, és én ismertem valakit, akit így hívtak, de 
emlékeim szerint maga egyáltalán nem hasonlít az illető személyre. 

BRUNO: Jól van, Bertie, fejezd már be, most aztán a legkevés-
bé sincs erre szükségem. 

ALBERT: Maga úgy néz ki, mint aki nagyon szeretne egy tíz-
centest, hogy vehessen magának egy csésze kávét. Vagy inkább 
egy korty rumot. 

BRUNO: Most jól beszélsz. 
ALBERT (a konyhaszekrény felé fordul): Nos, lássuk, mivel 

szolgálhatunk ma este. Igen, bizton állíthatom, hogy van ru-
munk. (Önt egy keveset két műanyagcsészébe, és az egyiket oda-
adja Brunónak.) 
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BRUNO: Egészségedre! (Felhajtja az italt.) Nos, annyi bizo-
nyos, hogy ez most nagyon kellett nekem. Nézd, nem kell kár-
örvendened, pontosan tudom, hogy úgy nézek ki, mint egy haj-
léktalan, és most ez már nem álruha. Valahogy mindig rohanok, 
mert menekülnöm kell a törvény elől, valamint néhány eléggé 
faragatlan hitelező elől. Egyáltalán nincs pénzem, most hetekig 
az utcán éltem. Még az ügyvédem is ellenem fordult. 

ALBERT (még mindig távolságtartó): Egészségedre! (Iszik egy 
kortyot.) 

BRUNO: Egyedül iszol? Hadd csatlakozzak én is hozzád. 
(Albert tölt még neki.) 
ALBERT (fagyos hangon): Egészségedre! 
BRUNO: Egészségedre! A hangodból úgy érzem, hogy azok-

nak szurkolsz, akik utánam szaglásznak. Hát akkor igyunk arra, 
hogy sikeresen elkapjanak. (Iszik.) 

ALBERT: Könyörgöm, miért ne tenném? 
BRUNO: Nézd, tudom, hogy követtem el néhány hibát, de 

mindent figyelembe véve a körülmények áldozata vagyok. 
ALBERT: Ugyan már, ember, régen sokkal jobb ügynöki du-

mával jöttél. Tudsz te ennél eredetibbet is. 
BRUNO: Hosszú történet, és szívesen elmondok neked min-

dent, ha be tudsz fogadni egy-két napra. Tudod, a régi idők em-
lékére. 

ALBERT: Ó, igen? Ez valószínűleg tényleg egy hosszú törté-
net, és (hangosan) azt szeretném, hogy Hanna is velünk lehessen, 
hogy meghallgathassa. 

(Kinyílik a hálószoba ajtaja, és kijön Hanna. Tapogatja a falat, 
mintha még mindig nem látna. Albert azonnal veszi a lapot, és 
segít neki.) 

HANNA: És akkor igyunk az egészségünkre veletek, ti két zül-
lött alak. Egészségetekre! Hol a poharam? 
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BRUNO (Meg van lepve. Mélyen depressziós, de a beszédéből 
kitűnik, hogy ugyanolyan arrogáns, mint régen.): Hanna, azt hit-
tem, hogy hazaköltöztél a szüleidhez. 

ALBERT (Hannának): Előbb hadd vezesselek oda a székhez, 
aztán majd töltök neked is. Meg az exednek is, mert látom, hogy 
üres a pohara. (Tölt mindhármuknak.) 

HANNA (ridegen): Gondolom, nektek kettőtöknek tele a po-
haratok. Nos, igyunk az újbóli találkozásra! 

ALBERT és BRUNO (erőltetett lelkesedéssel): Egészségünkre! 
HANNA: Tehát akkor, Bruno, mit gondolsz? Látod, mit tettél 

velem? Elvetted a szemem világát. Ezt akartad? De miért? Mit 
ártottam én neked? 

BRUNO: Figyelj, ha tudom, hogy itt vagy, nem pofátlankodtam 
volna be. Ami pedig a problémádat illeti, az jóval azután merült 
fel, hogy különváltunk, és én sokáig nem is tudtam róla. Nem én 
vagyok az oka, és nem tudlak meggyógyítani. És most mit tehe-
tek érted? Szívesen segítek, csak mondd meg, hogy mit tegyek. 

HANNA: Először is tovább fizethetnéd a tartásdíjat, és megkap-
hatnám a részesedésemet a brókerszámla hozamából. És az elma-
radt csekkekről se feledkezz el. Vedd figyelembe, hogy Regina támo-
gatására és idegen emberek jóindulatára szorulok, így tengődöm. 

BRUNO: Igen, igen, értem. De biztos tudod, hogy egy kis bajba 
keveredtem a munkám miatt. Azzal vádolnak, hogy hűtlenül ke-
zeltük a nyugdíjszámlákat. Én lettem a bűnbak, engem vádoltak 
cégünk pénzügyi csődjével. Pedig csak a munkámat végeztem. A 
vállalati stratégia szerint jártam el. 

ALBERT: És eközben jókora nyereségrészesedésre tettél szert, 
amelyet a saját számláidra vezettél át, majd elherdáltad Atlantic 
City kaszinóiban, ahol akkora kölcsönt vettél fel, amiről tudtad, 
hogy csak valami csoda folytán leszel képes visszafizetni, már-
pedig a kaszinóban a csoda kábé ezer kudarc nyomában érkezik. 
De hát a sors nyilvánvalóan úgy rendelte, hogy te magad legyél a 
kudarc. Igaz-e, én testvérem a kudarcban? 
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BRUNO: Erről van szó, testvér. Azt hiszem, a sors tényleg úgy 
rendelte, hogy én legyek maga a kudarc, a körülmények áldozata. 

ALBERT: Majd meséld ezt el a bírónak! 
BRUNO: Figyelj, Bertie, ugye nem akarsz átadni a hatóságoknak? 
ALBERT: Én most épp egy szökevényt rejtegetek, vagy nem? 

Nem tudom, hiszen erről hivatalos értesítést nem kaptam. Te 
mit mondasz, Hanna? Hajlandó vagy megosztani az ágyadat ez-
zel az emberrel, vagy nem? 

HANNA (határozottan): Egyszer örök hűséget esküdtem en-
nek az embernek, és volt néhány év, amit boldogságban töltöt-
tünk együtt. Hogyne adnék neki egy második esélyt, ha visszajön 
hozzám azok után, hogy elhagyott valaki másért? Ha rájött, hogy 
szüksége van rám? Természetesen visszafogadom, ha ő meg visz-
szaadja, ami jár nekem. Visszafizeti, amit ellopott tőlem, és az 
elmaradt tartásdíjat. És persze rendezi az ügyeit a hatóságokkal 
meg a hitelezőkkel. Nem szeretném, ha mindezek árnyékot vet-
nének az újonnan megszerzett boldogságunkra. Igen, természe-
tesen szeretem a férjemet, és szeretnék vele újra együtt élni, ha ő 
lebontja az összes korlátot, amit közénk állított. 

(Rövid szünet.) 
ALBERT: Szép szónoklat, de a kérdés, amit neked szegeztem, 

egy ennél szűkebb területre korlátozódik; csupán az azonnali je-
lenre vonatkozik, nem valamely jövőbeni egyesülésre. Vagy új-
raegyesülésre? Mit tudom én, mire. Arról beszélek, hogy Bruno 
meg szeretné itt húzni magát mára, és lehet, hogy még holnap 
éjszakára is. Az előbb talán hallottad, hogy néhány hete az utcán 
él, és állandóan menekülnie kell. 

BRUNO: És ma éjjel esni fog. Már egy hete esőre áll az idő, én 
pedig, őszintén szólva, belefáradtam. Meg abba, hogy a zsaruk 
állandóan engem bámulnak. Én ezt már nem bírom sokáig. A 
metró elé vetem magam, hogy legyen vége ennek az egésznek. 

HANNA: Más szóval már körözött bűnöző is vagy, nemcsak 
csavargó, csaló és egy öntelt kis korcs. 
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ALBERT: Aki hübrisszel erősen fertőzött. 
BRUNO: Na, várj egy kicsit! Ki beszélt neked ilyesmiről, és mit 

mondott? Hübrisz? Sohasem diagnosztizáltak nálam hübriszt, és 
még csak nem is hallottam erről a betegségről. Vagy arra gon-
dolsz, hogy ez olyasmi, amit összeszedhettem az utcán? 

HANNA: Nem, de elmondhatom, hogy mi az. Jó sok hübrisz 
kellett ahhoz, hogy ide gyere segítséget kérni miután annyi bajt 
okoztál nekem, elárultál és elhagytál. 

BRUNO: Figyelj Hanna, nem te voltál az, akit el kellett hagy-
nom, hanem a betegségeidet. A betegségeid rabja voltál. Másról 
sem beszéltél, csak a speciális diétákról és a következő nagy áttö-
résről a hagyományos vagy az alternatív gyógyászatban. Még csak 
azt sem tudom, hogy ezek közül melyik micsoda. Csak azt tudom, 
hogy képtelen voltam állandóan ezzel a témával foglalkozni. Eny-
nyi az egész. A munkahelyi problémáim meg a játékszenvedélyem 
már egy másik történet; azok a dolgok nem érintenek téged. 

ALBERT: De igenis érintik, ha elloptad a megtakarított pén-
zét, és nem akarod kifizetni a havi tartásdíját. Mindez a te pénz-
ügyi gondjaid számlájára írható, s azon dolgokéra, amelyeket az 
előbb említettél. 

BRUNO: Bertie, ne nehezítsd a dolgomat, nem azért vagyok 
itt, hogy védekezzem. Tudom, hogy sok mindent eltoltam, de 
most bajban vagyok, és szükségem van egy-két nap pihenésre, 
meg arra, hogy egy kicsit összeszedhessem magam. Csak ennyit 
kérek tőled. Nem kéne ebből akkora ügyet csinálni. És úgy néz ki, 
hogy neked kell döntened, Hanna, úgyhogy mit mondasz? 

HANNA: Egy kis pihenés, igen, nekem is erre van szükségem. 
Szerinted hogy boldogultam az elmúlt néhány hónapban? Nem 
volt semmi jövedelmem, kitettek a lakásomból, ahhoz pedig túl-
ságosan szégyelltem magam, hogy visszaköltözzek idős szüle-
imhez. Egész idő alatt különféle betegségekben szenvedtem, de 
ugyebár ezt te annak idején már nem bírtad nézni. Mit gondolsz, 
mit éreztem, miközben el kellett viselnem ezeket a betegségeket? 
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Főleg a rákot, amelynek a létét még csak nem is voltál hajlandó 
elismerni. A rákot, ami végül vaksághoz vezetett. 

BRUNO: Nos, legalább a vakságodért nem engem hibáztatsz. 
HANNA: De közrejátszott benne, hogy elhagytál a legnagyobb 

nehézségek kellős közepén. Az a fajta rák, ami nekem van, lelki 
eredetű. Ez azt jelenti, hogy valamilyen trauma váltja ki. 

BRUNO: Ne kezdd már megint. 
HANNA: De igenis újra elmondom, mert a nemi erőszak trau-

mát okoz, és ti mindketten újra meg újra megerőszakoltatok engem. 
ALBERT: Ne kezdd már megint. 
BRUNO: Idáig nem mondtál semmi ilyesmit. Úgy tűnt, hogy 

élvezed a dolgot. 
HANNA: Mert a nőknek ezt kell mondaniuk. Pszichésen erő-

szakoltál meg. 
BRUNO: Ha így áll a helyzet, miért nem örültél, amikor el-

hagytalak? Hogy végre megszabadultál tőlem. 
HANNA: Akkor követted el ellenem a nemi erőszak legrosz-

szabb formáját. 
(Rövid szünet; Albert tölt még.) 
ALBERT: Úgy tűnik, hogy ti ketten nem egy nyelvet beszéltek. 
BRUNO: Ez sajnos átkozottul igaz. De már vagy ezerszer bo-

csánatot kértem a múlt miatt, és most vissza szeretnék térni a 
jelenhez. Az én problémámhoz, ahhoz a kérdéshez, hogy itt ma-
radhatnék-e éjszakára. Még csak a kanapéról sem akarlak kitúr-
ni, elalszom én a földön is. 

(Rövid szünet. Bruno folyamatosan üres poharát és az üveget 
nézi; Hanna elfelejtkezik, hogy vaknak tetteti magát, és Brunóra 
bámul, Albert pedig Hannához fordul.) 

ALBERT: Hogy rejtegessünk egy szökevényt az igazságszol-
gáltatás elől? Az súlyos bűncselekmény, komoly összeütközésbe 
kerülhetünk a törvénnyel. De persze adott esetben mondhatom 
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azt is, hogy nem voltam tisztában azzal, mit cselekszem. Végül is 
nem vagy rajta az ország tíz legkeresettebb bűnözőjének listáján. 
Úgyhogy továbbadom a kérdést Hannának. Minden tőle függ. 
Ám van egy kikötésem: csak egyetlen éjszakáról lehet szó. El-
végre szükségem van a magánszférámra, és Hanna még néhány 
napig itt marad, amíg Regina elviszi a hegyekbe. 

HANNA: Rendben van, Bertie. Az épp elég neked, hogy egy vak 
emberrel osztod meg az otthonodat. Nem értem, hogyan várhatja 
el tőled bárki, hogy ilyen körülmények között még egy csövest is 
befogadj. Azt még talán megteheted, hogy sütsz neki egy hotdogot, 
vagy megmelegítesz egy zacskós levest, aztán, ha jóllakott, mehet az 
útjára. Ő már megvetette a saját ágyát, hadd aludjon benne. Nélkü-
led, Bertie, én is az utcára kerültem volna, méghozzá őmiatta. 

BRUNO: Szép összeget kaptál tőlem tartásdíj gyanánt, az pe-
dig nem az én hibám, hogy most nem tudom fizetni. 

HANNA: Most? Sem most, sem semmikor. Dobd ki, Bertie, ez 
egy profi csaló, soha nem tudhatod, mikor fog csúnyán átverni. 

ALBERT: De odakint esik az eső, hideg és sötét van. És még 
soha nem dobtam ki senkit. Nem is tudom, mit tehetnénk. Talán 
lezuhanyozhatna, kidobhatná a ruháit a szemétbe, és akkor nem 
lesz olyan büdös, és adhatnék neki valamit, amit felvegyen. 

HANNA: Engem az sem érdekel, ha lezuhanyozik, és levágja 
azt a mocskos szakállát, nekem ő akkor is ugyanolyan büdös lesz. 

(Rövid szünet.) 
BRUNO: Várj egy kicsit! Mit mondtál az előbb, drágám? 
HANNA: Bűzlesz a cselszövésektől és a kapzsiságtól, és nincs 

annyi víz, amennyi megszabadíthatna téged ettől a szagtól. 
BRUNO: De azelőtt mit mondtál a tisztálkodásommal kapcso-

latban? 
HANNA: Mi mást? Csak azt, hogy nem érdekel, mennyit zu-

hanyozol, és hogy levágod a szakálladat, mert sohasem fogsz 
megszabadulni ettől a förtelmes szagtól. 



J   e   l   e   n 127

BRUNO: Honnan tudod, hogy szakállam van? 
HANNA: Nem tudom, talán Bertie említette, vagy te, már 

nem is tudom. 
BRUNO: Senki nem mondott semmit ezzel kapcsolatban, és 

te sohasem láttál engem szakállasan. Úgyhogy ez volt az első 
alkalom, hogy észrevehetted, most, amikor megláttál engem. 
Mert látsz. Nem vagy vak. Visszanyerted a szemed világát, ha 
ugyan elvesztetted valaha. Figyeltelek ám. Letetted a poharadat a 
szék karfájára, megvakartad a nyakadat, azután pedig egyenesen 
visszanyúltál a pohárhoz, ahelyett, hogy tapogatóztál volna. Ne 
akarj engem átverni. 

ALBERT: Ő nem vert át téged, de te épp eléggé átverted saját 
magadat, amikor elpazaroltad ebül szerzett javaidat a kaszinók-
ban, és imádkoztál Fortunához, hogy húzzon ki a gödörből, aho-
va te juttattad magad. 

BRUNO: (Hannának): A vakságot ellenem akartad felhasznál-
ni. Ez erkölcsi felsőbbséget adott neked, arra akartad használni, 
hogy a földbe döngölj. Hazug disznó! Igen, az vagy. Ugyanolyan 
hazug vagy, mint én. De a kérdésem az lenne, hogy miért kellett 
még zaklatnod is? Itt állok, mint egy kivert kutya. Miért rúgsz 
belém ezek után? 

ALBERT (nagyon izgatottan): A válasz nyilvánvaló. Nélkülöz-
nie kell, és sok mindenen ment keresztül miattad. Talán azt akar-
ta, hogy lásd, hogyan élt ő vakon. Igaz Hanna? 

(Rövid szünet.) 
HANNA (nagyot sóhajtva visszahuppan a székbe): Azt hiszem, 

igen. Tudod Bruno, amikor vak voltam, annyira biztos voltam 
benne, hogy ha megtudod, mi történt velem, visszajössz hozzám, 
és nem hagysz egyedül a sötétségben. Annyit álmodoztam arról, 
hogy mellettem vagy, karon fogva vezetsz engem, segítesz ne-
kem elvégezni a mindennapi teendőket, és újratanulni mindent. 
Amikor a sötétben élsz, az ábrándozás és az álom képei össze-
keverednek, a különböző érzéki csalódások egybevegyülnek. És 
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nem tudtam volna ellenállni a kísértésnek, hogy átéljem, amint 
valóra válik valamelyik álmom ezek közül. Nos, ez nem műkö-
dött, mert az álom nem vált valóra; semmi jel nem utalt arra, 
hogy ez valaha is megtörténhet. 

BRUNO: De a jó hír az, hogy újra látsz. Ez nagyszerű. 
HANNA: A saját erőmből jutottam el ide. Egy sámán ébresz-

tett rá a Nagy Szellem jelenlétére, és az gyógyított meg. A lelkem 
révén, Bruno. Nincs mit veszítened, próbálj meg kapcsolatba 
lépni vele te is, a lelked által. 

BRUNO: Hidd el nekem, hogy a gyógyulásod óriási megköny-
nyebbülést jelent számomra. Könnyített a lelkiismeretemen, mert 
nekem is van ám olyanom. Csak most az van, hogy két tűz közé 
kerültem a vállalatnál és az Atlantic Cityben történtek miatt. 
Tönkrementem, és állandóan menekülnöm kell. Semmilyen szoci-
ális szolgáltatást nem vehetek igénybe, és sehova sem fordulhatok 
segítségért. Már ott tartottam, hogy leugrok a Brooklyn hídról, 
amikor arra gondoltam, hogy Bertie haladó szellemű és elfogu-
latlan ember, bohém lélek, és talán az én oldalamon áll, talán nem 
ad át a hatóságoknak. És talán ad pár falatot meg egy csésze kávét. 

HANNA: Én ugyanezt kértem tőle, ételt és menedéket. 
BRUNO: De te legalább mindenképpen kaphatsz rokkantsági 

segélyt a vakságod miatt. 
HANNA: Igen, de az jelentéktelen összeg. Egyáltalán nem 

elég arra, hogy kifizessem a lakbért, és valamiből ennivalót is kell 
vennem. 

BRUNO: Bármekkora is ez az összeg, jóval nagyobb annál, 
amit én kapok, vagy remélhetem, hogy valaha is kaphatok, ha-
csak nem kezdek el lopni. 

ALBERT: A börtönben majd mindent megkapsz, amire szük-
séged van. 

HANNA: Igen, talán ez jelentett volna valamit, de így, hogy 
újra látok, gondolom, már nem fogom kapni. 
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BRUNO: Hé, figyelj, nem kell annyira előrerohanni. Ha egy-
szer valakit vaknak nyilvánítanak, az egy életre szóló döntés. Ki 
mondta, hogy be kell jelentened, hogy visszajött a látásod? Ha 
valaki rákérdez, az egy másik történet, de ha nem, akkor neked 
se kell ezzel foglalkoznod. Csak fogd a pénzt, és fuss. A másik 
dolog az, hogy ki mondja meg, hogy már nem vagy fogyatékos? 

HANNA: Nos, erre már én is gondoltam. Végül is nem a vak-
ság volt az egyetlen gondom, ott van még a rák meg az azt meg-
alapozó pszichés problémák is. 

ALBERT (Hannának): Csak a szociális szolgáltatásokról be-
széltél, nem mondtál semmit a havi járandóságokról, melyeket 
ezen kívül kaptál. 

BRUNO: Rák sújtotta lelki beteg. Ki mondja meg, hogy az nem 
fogyatékos? Ügyes kislány. Vagy nem is ez a megfelelő szó? Ő 
inkább egy ügyes csaló. Bagoly mondja verébnek, hogy nagy a 
feje. Hacsak nem arról van szó, hogy én viszont egy buta csaló 
vagyok, hiszen én nyakig ülök a pácban. 

HANNA: Igen, buta dolog volt olyan okosan cselekedned. Az 
igazán okos csalók bután cselekszenek, amikor valakinek a zse-
bébe nyúlnak. Mintha nem tudnák, hogy mit tettek.

BRUNO: És te is ezt csináltad. Úgy alakítod az eseményeket, 
hogy mindenki úgy táncoljon, ahogy te fütyülsz. Még egy olyan 
éles eszű boszorkány is, mint Regina. Szóval akkor ő megint be-
fogad téged? És felvesz? Mikor? Holnap? 

HANNA: Nem, majd csak néhány nap múlva, amikor bejön a 
városba. 

BRUNO: Hé, figyelj, ha már mind a ketten csalók vagyunk, össze 
kéne tartanunk. Mi lenne, ha úgy tennénk, mintha én lennék a gon-
dozód, és akkor talán több pénzt szedhetnénk ki a hatóságokból.

ALBERT: Várj egy kicsit! Azt még el tudom fogadni, hogy az 
ember ne beszéljen, ha nem kérdezik, a nyílt csalást viszont már 
nem. Ő idáig tiszta volt, nem mocskolták be a nevét a gyanús 
ügyleteid, úgyhogy ne rángasd bele a cselszövéseidbe. 
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BRUNO: Nem akarok csalni, már nem. Csak segíteni szeret-
nék neki, hogy megküzdhessen az embertelen bürokráciával.

HANNA: Elvállalom az állást, amit Regina felkínált nekem, ez 
lesz a megoldás. Annyi mindenen mentem keresztül, hogy nyu-
galomra van szükségem, és persze arra, hogy megéljek valamiből. 

(Rövid szünet.) 
ALBERT: Igen, ez nagyszerű, de én továbbmennék, van egy öt-

letem. Regina alkalmazhatna egy ezermestert vagy egy kertészt, 
és Bruno betölthetné ezt az állást. 

BRUNO: Gondolod, hogy befogadna engem azok után, hogy 
az igazságszolgáltatás emberei a nyomomban vannak? 

ALBERT: Az ő háza garantált menedékhely lehetne számodra. 
A rendőrszervek iránt oly ellenszenvet érez, hogy bárkit tárt ka-
rokkal fogadna, akit azok üldöznek. Mindig az elnyomottak, az 
üldözöttek és a társadalom áldozatai mellé áll. Hannának is ezért 
segít mindig. Hívjuk is fel. (Kikeresi a számot a telefonkönyvből, 
majd tárcsázza.) 

HANNA: De tudja, hogy már elváltunk. 
ALBERT: Na és? Itt az alkalom, hogy valóra váljon az álmod, 

és újra összejöjjetek Brunóval. (A telefonba mondja.) Szia. Igen, 
itt Albert és Hanna New York Cityből, és Reginával szeretnénk 
beszélni. Igen, tartom. 

HANNA: Még csak meg sem kérdezted, hogy mi a vélemé-
nyem erről a cselről. 

ALBERT: De hát már elmondtad nekünk, hogy miről álmo-
doztál, mit lehet ehhez hozzátenni? 

HANNA: De ez olyan hirtelen jött. Nem is tudom… 
ALBERT: Amikor azt mondod, hogy nem tudod, mindig rossz 

döntést hozol. Most az egyszer hadd döntsek én helyetted. Bármikor 
vissza lehet csinálni. Szia. Te vagy az, Regina? Rosszkor hívlak? Csak 
mert a háttérből valami vallásos ének hallatszik. Nem, én hallak té-
ged. Azért hívlak, mert előkerült Hanna exe, mindent megbánt, de 
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a vállalati politika szerencsétlen áldozata lett, őt tették felelőssé a ve-
zetőség gaztetteiért, pedig ő csak egy ártatlan alkalmazott volt, most 
üldözi a rendőrség, az FBI, a CIA, a maffia, meg amit még el tudsz 
képzelni. Te ismered Brunót, igaz? Igen, most itt van velem, és azon 
gondolkozunk, hogy tudnál-e neki menedéket nyújtani, amíg ez az 
egész cirkusz elcsitul. Ügyes keze van, lefesthetné a kerítést, rendez-
hetné a kertet, minden ilyen munkát elvégezne cserébe a szállásért, 
kaphatna egy szobát, vagy akár egy sarokban is meghúzná magát 
az alagsorban. Nagyon elszánt. Igen, egész biztos. Bérelhetnénk 
egy kocsit két buszjegy áráért, és holnap felmehetnénk hozzád. Az 
nem gond. A West Side Highway-re kell mennünk, aztán a George 
Washington hídon át a Palisades Parkway-re egyenesen Wood-
stock felé... Ja igen, a kocsit is... remek, nagy vagy... Holnap ebédre 
ott leszünk. Viszlát! Jó éjszakát! (Leteszi a telefont, és összedörzsöli a 
kezét.) Nos, mindent elintéztem! Holnap mindannyian meglépünk 
New York Cityből a Catskillbe. És Regina megelőlegezi az útiköltsé-
get, úgyhogy nyugodtan mehetünk bérelt kocsival! 

HANNA: Nos, nem is tudom, mit gondoljak. Regina tényleg 
ezt mondta? Tényleg szívesen befogad mindkettőnket?

BRUNO: Köszönöm, Bertie, bármit is intéztél. Minden jobb 
annál, minthogy az ember az utcán éljen, és a szemétkosárból 
egyen. Óriási szükségem van valamilyen lelki, spirituális  meg-
újulásra, hívjátok, ahogy akarjátok. És most rögtön meg kell sza-
badulnom ettől a büdös szakálltól. 

ALBERT: Úgy gondolj erre az egészre, mintha visszaállítottuk 
volna az órát két évvel ezelőttre. Hanna arra készül, hogy fel-
menjen Regina hegyi menedékházába, csak most a férje is vele 
megy, hogy spirituálisan megújulhasson. És talán, ha sikerül 
visszamenniük az időben, van rá esély, hogy együtt boldogok le-
gyenek. Itt az ideje helyrehozni a dolgokat, és hálásnak kell len-
nünk azért, hogy erre lehetőséget kaptunk. 

BRUNO és HANNA: Igen, igen!
ALBERT (tölt még rumot): Isten éltesse mindannyiunkat! Éljen 

Regina! 
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HANNA és BRUNO: Éljen Regina! Éljen Bertie! 
ALBERT: És éljen Woodstock! Isten éltesse a Woodstocki Kö-

zösségi Színház sztárját! 
(Elkezd ringva táncolni és énekelni, HANNA is belekapcsoló-

dik.) 
Optimizmus ingyen van ha kell… A boldogsággal együtt szerepel…
Az optimizmus jól érett gyümölcs... élvezi azt a buta és a bölcs…
Nem kell nagyon messze menni érte… Kimenni a préri közepébe…  
Az optimista hisz a jó jövőben… a lelkében ott van a hit bőven…
Az optimista mindig megbocsájt… mert az optimizmus min-

dig hoz csodát! 
(Keringenek és énekelnek.) 
BRUNO (félig dalolva): A Nagy Szellem még túl magas nekem, 

de az optimizmust én is megértem… (ő is énekli a refrént)
ALBERT (meglendítve a karját belekiált): …Mert!
EGYÜTT: …az optimista mindig megbocsájt… mert az opti-

mizmus mindig hoz csodát…
(ismétlés) …Az optimizmus mindig hoz csodát!
 
(A színpad elsötétül.) 

(Ha lelkes a közönség, akkor a többi színész is bejön, és együtt 
megismétlik a dalt.)


