PREMIER: SZÍNHÁZ

BOBO
Ott kering.
AGMÁND
Majd kapsz másikat. Hamarosan megérkeznek a költöztetõk.

Élet egy másik bolygón

ETEL
Addig játssz a kutyával!
Bobo felmutat az égre.

FEHÉR BOLDIZSÁR

AGMÁND
(sóhajt) Én mondtam, hogy kössük ki.

AGMÁND
ETEL
TOMI
GLOP
GLIP

A buborék elõtti rakétából két vékony,
csõformájú ûrlény száll ki, GLOP és
GLIP. Nyálkás csíkon csúszva haladnak elõre.
ETEL
(Agmándnak)
Chemotoxot!

DANIEL LABROSSE RAJZA

GLIP
Üdvözlet a galaxisban.

Etel megnézi az óráját.

Tanácstalan szünet.
Kéne a szekrény, hogy felakaszthassam az ingjeim. Félek, hogy nagyon
meggyûrõdnek a dobozban. Sok idõ
van még hátra?
Etel megnézi az óráját.
ETEL
Még háromezer év, nyolcezerhétszázötvenkilenc óra és ötvenöt perc.

a

GLOP
Szép jó napot kívánunk.

ETEL
Ha délelõtt elindultak, akkor…

AGMÁND
Hová sétáljunk? Teljesen kopár sziklasivatag az egész bolygó.

gyorsan

AGMÁND
Szerintem ezek az új szomszédjaink.

AGMÁND
Hát, nem tudom, drágám, a prospektusban valahogy jobban nézett ki. Az
ingatlanos azt mondta: otthonos, egyszobás, körpanorámás családi ház,
Pomáztól tizenötmillió kilométerre.
Hozzátehette volna, hogy zselébuborék a sivatagban. Mikor jön a költöztetõ kamion?

…még körülbelül négyezer év. Tehetnénk egy kis ûrsétát, amíg ideérnek.
Szép idõ van, a napon ötszázezer fok,
árnyékban mínusz kétszáz. Kend be
magad és vegyél kabátot.

Hozd

GLOP
Elnézést, hogy így hívatlanul… Gondoltuk, hozunk valami kis házavató
ajándékot.
Glop türelmet kérve feltartja a mutatóujját, némi küszködés után formátlan, gumiszerû tárgyat öklend Etel lábai elé.

AGMÁND
Akkor jobb, ha elkezdünk készülni. Elállok a ház elõl.

Az még legalább háromezer év, nyolcezerhétszáz-ötvenkilenc óra és ötven
perc.

Tessék.

Agmánd feláll, a zselébuborék falához
lép.

A nyolcéves BOBO lép a zselébuborékba, félig megégve, félig megfagyva. Lógatja az orrát.

GLIP
Egy zom-lu prrr.

Leszállt elõttünk egy rakéta.

ETEL
Hú, nagyon figyelmes. De mi ez?

ETEL
Sajnálom, nem ismerjük. Ez mire jó?

ETEL
Várunk valakit?

ETEL
Jót fociztál?

AGMÁND
Talán a költöztetõk lesznek.

BOBO
Nem.

GLIP
Nincsenek rá megfelelõ emberi szavak, hogy elmondjuk.

ETEL
Nem hiszem.

AGMÁND
Hol a labdád?

Kínos csend.

Etel megnézi az óráját.

Bobo felmutat az égre.
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AGMÁND
Hû, ez nagyon klassz! Köszönjük.

AGMÁND
Most már tényleg bármelyik percben
jöhetnek.
ETEL
Egész pontosan háromezer év, nyolcezerhétszáz-ötvenkilenc óra és negyvenöt perc.
GLOP
Semmi baj, mi amúgy sem szoktunk
kávét inni, hanem *élesen visít egyet*.

TOMI
Vissza akarta hozni a labdát.

Tágas, gömb alakú buborékban ül egy
kanapén AGMÁND és ETEL. A gömb
átlátszó, zselészerû anyagból van.
Mindenfelé kartondobozok hevernek.
A gömbön kívül sötétbe veszõ, köves
pusztaság nyúlik a szemhatárig.

ETEL
Megkínálnám önöket egy kávéval, de
nincs még itt semmink. Várjuk a költöztetõket.

ETEL
Tessék?
GLIP
Ez az ital neve, hogy *élesen visít
egyet*.
ETEL
Nahát, és hogy készül? Mi van benne?
GLOP
Sajnos nincsenek rá megfelelõ emberi
szavak, hogy elmagyarázzuk.
AGMÁND
Jó, hogy átjöttek, remek magukkal beszélgetni.
ETEL
Milyen udvariatlanok vagyunk. Kérem, ûrlény urak, foglaljanak helyet!

GLOP
Az se rossz.
GLIP
Ezt nem gépekkel szokták végezni?
AGMÁND
Sztrájkolnak.
ETEL
Én lakberendezõként dolgozom. Ha
esetleg ismernek valakit, akinek szüksége van egyre, feltétlen szóljanak.
GLOP
Például maguk?
Az ûrlények körbenéznek az dísztelen
zselébuborékban.
GLIP
Elnézést kérek a feleségem udvariatlanságáért.
GLOP
Te vagy az én feleségem. Én a férjed
vagyok.
GLIP
Mindig összekeverem magunkat,
olyan egyformák vagyunk.
Agmánd a zselébuborék falához lép.
AGMÁND
Megjöttek a költöztetõk!
ETEL
Hogy repül az idõ!

GLOP
Köszönjük!

GLIP
Jobb is, ha megyünk. Már majdnem
négyezer éve itt vagyunk. Nem akarjuk feltartani önöket.

Glop és Glip a házaspár lábai elé fekszik.

GLOP
Nincs kedvük holnap átjönni vacsorára?

GLIP
Én egyébként nõ vagyok.

ETEL
Dehogynem, örömmel.

GLOP
Na, és miért pont erre a bolygóra költöztek?

GLIP
Ha elhagyták a galaxist, a második feketelyuk után jobbra látnak egy piros
bolygót, az a miénk.

AGMÁND
Azért, mert közel van a munkahelyemhez, a B52-es galaxisban.
GLIP
Ott van az a nagy hajtómû áruház,
ugye? „Jöjjön hozzánk villámgyorsan,
és távozzon még gyorsabban!”
AGMÁND
Igen, de én nem ott dolgozom, hanem
mellette a Colgate gyárban. Én csavarom rá a tubusra a kupakokat.
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ETEL
Mindenképp megyünk! Viszlát!
Glop és Glip kimennek a zselébuborékból, beszállnak a rakétájukba, ami röviddel a felszállás után felrobban.
Agmánd és Etel rossz elõérzettel nézik,
ahogy a roncsok visszahullnak az égbõl.
AGMÁND
Annyira úgysem volt kedvem menni.
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ETEL
Mindenképp megyünk! Viszlát!
Glop és Glip kimennek a zselébuborékból, beszállnak a rakétájukba, ami röviddel a felszállás után felrobban.
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AGMÁND
Annyira úgysem volt kedvem menni.

