Tótferi
avagy
hogy született a világhőse,
kinek keresztanyja a Szempétör volt

misztériumjáték
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Atyám Teremtőm
Szempétör
Szögén asszon
Bogdány
Tótferi
Dokter
Késértet
Cigán
Julika
Bénga (az Antikrisztus, ugyanaz játssza, aki Atyám Teremtőmet)
Pistyom (sátán, női szerep)
Hat vaddisznó (a kórus: két tenor, két bariton, két basszus)
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“Egy Gomora nevű községbe egy szegény asszony élt.”
(Ámi Lajos)

Szempétör

Maga akar ittend osztogatni?

Szögén asszon

Eggy forint, eggy forint, szüvem!

Szempétör

Há hogy fogadhassuk el asz magátul, mikor az isten láti aztat, hogy
maga kegyetlen szögén maga szögén asszon -

Szögén asszon

Csak fogadja el a bácsika, há kegyetlen jó szűvvel adtam én asz
magiknak, ammilyen szépen énekel ez a másik hófehér bácsika,
kristályhangon énekűget, hát evvel a kegyetlen szép énekkel magik
mos megáldottak engemet, mer én kegyetlen szegén vagyok, nem
hazudok, és egész nap, pirkadattul mostig estig csak mostam meg
ganajoztam annál a kegyetlen gazdag asszonnál, egyem a máját,
hogy három forintér kívánta el az egész napi munkámat, ef forintér
sót vettem, ef forintér ezt a gyertyacsonkát, eggy megmaradt, akit
meg akartam spórónyi, nem hazudok, de mikor ojjan kegyetlenül
szépen énekel az a másik kéregető bácsika, én aszmondtam, hogy
na, te rongyos! há kinek őrizöd aztate forintucskádat? Senkid
nincsen, urad sincsen, nincsen csalárdod sincsen ecs csöpp se, há
nem mindegy, hogy mikór fordúsz föl, ha eccer éccaka megfagysz
abba a büdös vackodba, a másvilágon usse szoríthassad a kezedbe a
kapupénzt, ezt a rongyos, nem rongyos, ezt a fényes kis
forintucskádat -

Szempétör

Asszon, asszon, én visszaadom én asz magának -

Szögén asszon

Háccsak ne adja -

Szempétör

Háte szögén asszon? háte az utossódat?

Szögén asszon

Ad az issten másikat -

Szempétör

Fogadd el, szögén asszon -

Szögén asszon

Maga nekem csak ne adjék alamizsnát, nem vagyok rászorúva -

Szempétör

Mink rá vagyunk szorúva? hotte az utóssó forintodat -

Szögén asszon

Kegyetlen szegén vagyok, édes isstenem -
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Szempétör

Mos ne ríjá neköm, te szögén asszon, ráfagy az arcodra!

Szögén asszon

Eggy forintom van, úsz szórom szét a világba, ahonn akarom,
ahogy a király!

Szempétör

Vegyen cérnát belülle! órjás rongyos a ruhája!

Szögén asszon

Efforintbu hunnet vegyek cérnát?

Szempétör

Féreteszed, gyűtögeted, ezér vagy te ijjen nyomorút, te szögén
asszon, mer szétszórod pénzedet a rongyos kódusoknál! Mér? az
gondolod, ef forinttal mi má ki leszünk segítve? Mer kegyetlen
gazdagok ittend a népek, és reggeltül estig énekelünk, hogy
berekedünk, de még er rongyos karajcárt, annyit se adnak, csak
ránk eresztik ezöket az éhhös kutyákat, akik csahoznak ittend, és
akkor gyön egy ijjen rongyos kódusasszon, és -

Szögén asszon

Én nem vagyok kódus, na hallja! Még soha nem kértem senkitül,
hát ezér az eggy kis forintucskáér is kegyetlen megdógoztam,
reggeltül mostig estig dógoztam -

Szempétör

Kőccsed magadra!

Szögén asszon

Uramissten, há mire kőccsem, mire kőccsem? Magikra kőtöttem,
szt vége van, nincs gondom evvel a rohadt efforinttal!

Szempétör

Adja ide a kezit!

Szögén asszon

Minek köll magának, feleségül akar, maga kéregető bácsikám? Na!
Há megkapta! Azt a hozományt kapja magának!

Szempétör

Hallja, nem veszem én magát feleségül! Ki veszi magát, bolond
asszon! Reggeltül estig dógozik, szt hazafelé meg eldobja -

Szögén asszon

Vegye föl a pénzemet!

Szempétör

Maga pénze, mos mondta!

Szögén asszon

Ide hallgasson, ostoba vénember, ha nem veszi föl a hóbul azt a
pénzt, hát én belerúgok a bokájába magának!

Szempétör

Na, asz szeretném én meglátni, úgy ellököm, a fél kezem is megbír
magával, csont és bőr asszonság, lötyög a bőr a csontján -- az annya
mindenit, megrúgtál?!
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Szögén asszon

Főveszed a pénzt, te kucséber?!

Szempétör

Nix un fertig!

Szögén asszon

Nesze! Maj megtanulod, hova szórd az issten drága pénzit, akit
neked adtak! Vén disznó!

Szempétör

Kisztihánd!

Szögén asszon

Majd ő megmondja, ki adjon nekije, őkelmének, majd ő válogat!
Majd én megmondom neked - nem szoktam átkozónnyi, nem
szokok rosszat senkirül, szelid asszon vagyok, istenfélő, hetven éve
én hátamon vágják a fát ebbe a koszos faluba! Nekem asz ne
mondja meg egy ijjen tetves öreg szarzsák, hogy kinek -- hajolj le,
dög!
Maga ne vegye föl, másik kéregető bácsika, maga csak éneküjjön
csak! Ev vegye föl! aki odaszórta!

Atyám Teremtőm

Pétör, csak fogadd el az asszontul a krajcárt.

Szempétör

Nosszeri.

Atyám Teremtőm

Vedd föl, Pétör!
Csönd.

Szempétör

Jesszeri.

Szögén asszon

Magoknak is. Jó szüvembül adtam. Az issten megáldja magikat.
Maga csak éneküjjön, bácsika.

Atyám Teremtőm

Berekedtem. Hanem nénikém! nem-é lenne maga szüves, hogy
nekünk egy íjjelre szállást anna? Mer nagyon lesürvedt már, szt ne
az üres ég alatt háljunk az éccoka.

Szögén asszon

Ó, kedves bácsika, én kegyetlen jó szűvvel annék magiknak
szállást, de látja, itt a házam, nincsen teteje, nyárba ek kis
bagácskórókkal fedegettem -

Atyám Teremtőm

Naccerű! Nem szoktunk mi ijjen kényelemhöz -

Szögén asszon

De mos tél van, beesett a hó, a hó beeste, nem tudok éccokára
magik alá tenni semmi szárazat -

Atyám Teremtőm

Nem baj, így is jó lesz - úgye, Pétör?
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Szempétör

Ccórájt.

Atyám Teremtőm

Mér rí maga, szögén asszon?

Szögén asszon

Ijjen szegén vándor utas emberek, akik egész napot az uccán
elfázlóggyák, ennek jobb vónna ha ek kis jobb meleg hejjet tanána,
mint énnállam! De hogyha nem kapnak szállást, mer büszkék itt a
népek ebbe a községbe, az issten rohassza le valamennyit,
ragadjanak a damaszlepedőbe -

Szempétör

Nanana! ha maga jó szüvüből adja nekünk a szállást -

Atyám Teremtőm

Ccóráj bodi, bemuffolunk ehhöz a misziszkéhöz!

Szögén asszon

Dehát nézzék! Megkínálnám magikat egy kis élőmózsiám ha vónna,
de bizon aki vótt, a legutójját má csütörtökönn má megettem má -

Szempétör

Néni, megáldjuk mi magát annyival, hogy nekünk van -

Szögén asszon

Jaj, há hogy fogadjam el maguktól, akit magik ojj keservessen, a
nagy havat vágják, akiér az egyik házná összeszidják, a másik
házná összeszidják, há nekem köllene! mer magok engem
meglátogattak! Még kéregető az én házamba soha, mihóta ebbe a
kis házba lakok, be nem jött nállam, mer tudták, hogy én nem tudok
nekijek -

Szempétör

Szépjóestét a gazdasszonnak!

Szögén asszon

Adjon issten! Tessenek leülni. Ne tessenek attul félni, azér, hogy
nagyon szegén vagyok, hogy valami piszkot kapnak nállam. Nem
mondom, hogy hát porpiszkot ne fognának kapni, de amire
gondolnak, hogy talán a tetü is meg fogja magikat látogatni, mer ha
nem tudom kimosni, hogy szappanyom nincsen, fehérre a ruhát, de
a fazokba mindég kifőzöm, hogy tetü ne legyen abba -

Atyám Teremtőm

Nem vagyunk mi olyan kényelmesek, hogy arra gondolnánk!

Szempétör

Hisz emberbe terem a tetü -

Atyám Teremtőm

S a piszokság által gyön elő. Smeg van mondva, hogy -

Szempétör

Hogy ha a tetü is út tunna ugráni -

Atyám Teremtőm

Ha a tetü is út tunna ugráni, mint a balha, akkor abbizonn sérelmes
vónna -
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Szempétör

De nem tud!

Szögén asszony

Nállunk aszongyák, hogy az állatok is emberekbü vannak, de hogy
igaz?

Szempétör

Mér rí mögin, maga szögén asszon?

Szögén asszon

Hát... a tetü is csak issten teremtése...

Atyám Teremtőm

A Szempétöré, má bocsáss mög. Hisz mindönki tudja, hogy a tetüt a
Pétör teremtötte. Igaz, bodi? - Ne godehellezz, mer hallom.

Szempétör

Hájdonkér.

Atyám Teremtőm

Meg van mondva:
Látta Pétör, midőn az Úr a fecskét készíti, szt elirigylette,
aszmondta: “én is tudok olyat!”
“Há teremcsé, Pétör.”
Na, így löttek a tetük.
“Na - aszmondta Pétör -, valamit még teremtek! Szúnyogokat! De
én úgy teremtem, hogy akit mökcsíp, mökhal, az mingyá
megdögöjjön!”
“Á, Pétör, asz már nem engedem - mondá az Úr -, mer akkor nem
maradna semmi a világon, csak a szúnyogok meg a tetü.”
Meg a legyek. Mer azt is csinát, hamá belegyött -

Szempétör

Hát a bivaly?

Atyám Teremtőm

Meg bögöly.

Szempétör

Má szorri bodi, a bögöjjöt a Sátán teremtötte.

Szögén asszon

A fene egye meg azt a Pétört, nem tudott vónna másat? Inkább ne
teremtett vónna semmit az a Pétör!

Szempétör

Hát azt ösmeri-é a jóasszon, mikor a tetü tanálkoszik a takonnyal?

Atyám Teremtőm

Ösmerjük, bodi.

Szempétör

A takonyt, asz meg ugye az isten teremtötte, ugye, nahát
tanálkoszik a tetüvel, aszmondja a takony -

Atyám Teremtőm

Hanem mondanék magának eggyet valamit! Nem-é lenne maga
szüves, hogy főzne nekünk kettőnknek, mer vóttam egy háznál,
ahon finom tyúklevest ettek. És behíjtak minket, hogy éneküjjünk,
hogy az ebéd jobban menjen, dehát annyira futott rá a nyálam,
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nagyon szerettem vónna belölle. Hanem van ek kis lisztünk, főzzön
ek kis pergelttésztát, jó lesz nekünk az is!
Szempétör

Mér rí mögin, maga szögén asszon?

Szögén asszon

Ettül a kis korpás liszttül nem laknak jót az éhhös bácsikák!

Szempétör

Dehonnem!

Szögén asszon

Vótt egy szitám, de szíjjelment!

Atyám Teremtőm

Nem baj az, jányom, csak szitáld át az ujjaid között -

Szögén asszon

Ujjam között? hát am meg micsoda?

Atyám Teremtőm

Csak szitáld, óvatossan, szépönn.
Csönd.

Szögén asszon

Hát az isten mos megáldott engemet. Esz szem korpa nem hullott
közzéje! Valóságoson olyan fehér, mint a legelső osztályos liszt!

Szempétör

Akko mér rí mögin?

Szögén asszon

Mivel gyúrjam ki? Még et tojásom sincsen!

Atyám Teremtőm

Nem baj az, jányom. Hóbul találsz itt a házba, annyi buckát, aki a
királynak se köll! Csak munkáld ki em marok hópehellyel -

Szögén asszon

Tojás helyett? há mi lesz abból?

Atyám Teremtőm

Csak gyúrjad ügyessen, szépönn.

Szögén asszon

Vótt nekem egy tyukom! Arra tartogattam, hogy mikor nincsen
sóm, ha tojt et tojást, legalább ek kis sót veszek. Én ezt a tyukot
megfőzném magiknak, hogy megemlegessék: esz szegén asszonnak
egy tyukja vótt, mégis megfőzte! Csak má elpusztút, má két
esztendeje.
Ide tessenek! Még ha ötven tojással lett vónna gyúrva, még akko se
jobban sükerütt vónna a tészta elnyújtása, mint ahogy elnyújtottam
evvel a két kezemmel!

Atyám Teremtőm

Nem megmondtam?

Szögén asszon

Hát a más kezével csak a tüzet jó kaparni. Hanem mondják meg,
kockatésztát vágjak vagy laskát, mejjiket szeretik?
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Atyám Teremtőm

Há még nekünk is vónna annyi tehetségünk, hogy válogassunk
abba, hogy milyen tésztát főzzél?

Szempétör

Mér rí mögin maga?

Szögén asszon

Mégis azér az embereknek az eggyiknek ijjen gusztusa van, a
másiknak ojjan gusztusa. Nekem má mindegy, hogy laskára vágom
vagy kockatésztára -

Atyám Teremtőm

Jányom, csak fogj hozzá, és vágjad kockatésztára, mer akkor mégis
ek kicsit izletesebben fogok enni belőlle.

Szempétör

Vagy vágjad laskára, mer akkor mégis ek kicsit izletesebben -

Szögén asszon

Eggyik kéregető kockára! ammásik laskára!

Atyám Teremtőm

Én aszmondom, jóasszon, hogy ne vágg te kockára, ne vágg te
laskára, hanem csak a genge ujjoddal csipegessed, úgy is nagyon
szeretjük -

Szögén asszon

Akkor há csipetkére?

Atyám Teremtőm

Ámen. Úgy legyen!
Csönd.

Szögén asszon

Nohát az Isten mos megáldott engemet. Mennyi sok lett ebbül az
eggy level tésztábul!

Atyám Teremtőm

Csak tegyél a fazokba az ujjad közül ek keveset. Mer meg van
mondva, hogy a tészta sokkal több, ha megfől, mint amikor teszik
befele.

Szögén asszon

Nahát! Amikor másszor főztem, egy ijjen órjás tésztát beleszórtam,
de nem vótt ijjen öreg! Mos meg megáll benne a kanál! Mos má
nem is kellett vónna ennyi bele, mer leég, szt nem fogják szeretni az
öreg bácsikák!

Atyám Teremtőm

Dehonnem, fiam, hisz abból tudunk öleget, és nem éhhülünk meg!

Szögén asszon

Nahát! Két nagy tángyérral kimertem, de mákszemet nem fogyott!

Atyám Teremtőm

Ögyé te is, te szögén asszon.
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Szögén asszon

Majd eszem. Maj ha jóllaktak, eszem. Elteszem reggelire. Jó lesz
maj ha elfele mennek, megmelegítem, úgy engedem útnak, nem
üres hassal -.

Szempétör

Csak egyék, igyék, jóasszon...

Szögén asszon

Én ráérek. Addig elkészítem itt a fekkhejjet. Addig elsöpröm ezt a
havat. Kerítek ek kis száraz tallót, amit letehetek. Hogy ne a
kemény fődre feküdjenek az öreg bácsikák. Meg valami rongyot is
kerítek...

Atyám Teremtőm

Csak hagyja, majd a hóval betakarózunk.

Szempétör

Hóval, bodi??

Atyám Teremtőm

Forróbb a', mint a pehely!

Szempétör

Mér rí mögin, szögén asszon?

Szögén asszon

Hogy eg gonosz asszon hóval ágyazott magiknak, maj másutt
elmeséllik!
Behozom a lapátot, elsöpröm ezt a havat innend.
Csönd.
Nahát, az Isten most megáldott.

Szempétör

Mi a', szögén asszon?

Szögén asszon

A hó vászonnak vállott! Itt meg egy egész vastag dunna lett belölle,
a sarokba, hova a legtöbb hó esett!

Atyám Teremtőm

Mijjen szerencse, mer azér megfáradtunk azér, megpihennénk
végre.

Szögén asszon

Betakarom, kedves bácsikám.
Ugyan, kedves bácsikám, tessenek mondani, nem fáznak?

Szempétör

Há nem ártana ek kis tűz, mer abba a licses hóba átázott a bocskor.

Szögén asszon

Fa még vóna, mer az erdőbe aki fákat levágtak, a törzsét vitték el, a
gallyat lenyesték, hoztam én gallyat, csak vizes.

Atyám Teremtőm

Má mér rí mögin?
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Szögén asszon

Jaj istenem! há kialudt a tűz ettül a nedves gallytul, há hogy tudjam
eztet meggyútani, kialudt a tűz, teljesen!

Szempétör

Na! Van neköm esz száraz kapca a zsebembe -

Atyám Teremtőm

Ne féljen semmit, meggyúl az tüle!

Szempétör

Van-é gyufája magának? Minek rí mögin?

Szögén asszon

Van valahonn, de nem is tudom, honn! hogy hova tettem!

Szempétör

Nahát fogja ezt a katulyát, gyúccsa meg!
Na lássa!

Szögén asszon

Legyen hálá a jóistennek, hogy ijjen jó sükerrel meg tudtam
gyútani.
Csudálatos, máris mijjen nagy meleg van ebbe a házikóba, pedig
teteje is nincsen!
Le kell a culát hánni, mer megégünk.
Milyen sován maga, bácsikám, mondtam én, hogy egyen még a
tésztábul, egyék rendesen. Ha eccer van, há mikor van? Ha issten
megadta. Lássa, a maga szóggája, asz szép, mosolygó potrohás, mer
az megbecsüli, há három szép tángyérral megette!

Atyám Teremtőm

Jóéjcokkát.

Szögén asszon

Adjon issten, édes bácsikák.
Csönd.

Atyám Teremtőm

Szögén asszon?
Csönd.

Atyám Teremtőm

Szögén asszon?

Szögén asszon

Igen? Mondja, bácsikám!

Atyám teremtőm

Nem-e hoznál-e még ek kevés gallyat innent közel az erdőbe?

Szögén asszon

El vagyok fáradva mosmár...

Atyám Teremtőm

Ez a kis tűz hamar leég. Kialszik, mihint elalszunk.
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Szögén asszon

Nagyon el vagyok fáradva, sokat dógoztam mámma, hanem tessék
szüves azt a kötelet fővenni, magik bácsikám, ketten behozhatnák
azt a fát ketten...

Atyám Teremtőm

Jajj, ne légy ijjen irgalmatlan, szögén kéregetőkkel! Nézzé oda, am
már el van aludva, há kőccsem föl?
Getápp, bodi! az asszon nem megy fáér, vedd föl azt a kötelet, szt
dzsampojjá kifele!

Szögén asszon

Hagyja békét, nem látja, hogy alszik? Na, kimegyek...
Csönd.

Atyám Teremtőm

Alszol, bodi?

Szempétör

Nosszeri.
Kiment az asszon?

Atyám Teremtőm

Kiment az asszon.
Kiment.
Csönd.

Szempétör

Nem akarózott nekije.

Atyám Teremtőm

Fáradt az asszon. Alunni akart az asszon.

Szempétör

Nem fog alunni?

Szögén asszon

Jaj, kedves bácsikáim! Kimennék, hogy kerítsek ek kis fát, de én
nem bírom el se képzelni, hunnet jött ide, ojjan nagy disznók
vagynak az udvaron! Egy mázsa ötven kiló vagy kétmázsások is!
Nem is tudom, nem-é vaddisznók ezek, azután ha oda megyek,
akkor megesznek!

Szempétör

Na, akkor én fölhúzom én a bocskoromat. Vagy úgy ahogy
meztéláb, nem fagy le addig, majd elbánok én - van-é magának en
nagy kése?

Szögén asszon

Hát ojjan en nagy nekem nincsen, akivel disznókat lehetne -

Szempétör

Mér, milyen?

Szögén asszon

Csak ojjan, akivel ek kis krumplit meghántok, csak ez a rossz
bicskám van nekem.
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Szempétör

Megdöglik evvel is. (kimegy)

Atyám Teremtőm

Te csak maraggyá be, szögén asszon, pihenj.

Szögén asszon

Há hogy tudja az magába megszúrni? Há ne menjek embereket
hínni, aki megfogja a disznót?

Atyám Teremtőm

Áhh, feküsznek azok, nem kelnek azok, le vagynak azok hízva, ott
fektibe leszúrkálja mindet. Hallja? Kiszúrta már az elsőt.
Második.
Harmadik.

Szögén asszon

Hát hány disznó van, édes jó isstenem?!

Atyám Teremtőm

Már a negyedik az utóssót kirúgta. Ötödik. Most gyön a hatodik.

Szempétör

(be) Na, most néni, eztet le fogjuk pörzsölni...

Szögén asszon

Jaj, lelkem, bácsikám, hunnet tunnék én annyi szalmát előkeríteni,
kivel ezt a hat nagy disznót megperzseljük? Ha az életemet
kiteszem, akkor se tudok annyi szalmát előkeríteni!

Szempétör

Húzzék egy marikkal onnét, a maga ágyábul ki! Egy jó marik
szalmával. Sajnálja? Hogy nem lesz magának alája a genge
derekának? Hájjó, csak ef fél marikkal...
(kimennek - kintről:)
Lássa, széthintem a disznók hátára, begyúttyuk. Lássa, mijjen
gyönyörű pirosra leégett rulla a szőr? Megfordiccsuk, a másik felit
megén rápergetem, meggyúccsuk, megsikárgatjuk, hozzék ev veder
vizet, lemossuk szépen a gyesznót, szétszabom, lássa, mint a vaj,
széjjelszedjük -

Szögén asszon

Mármos mibe tudjuk esz besózni?

Szempétör

Van magának ezs zsíros tonnája?

Szögén asszon

Na hiszen, jól nézünk ki! hat disznót belesózni!

Szempétör

Csak hozza ide, majd én belesózom én asz magának!

Szögén asszon

Só is hunnet lesz erre valamennyi?!

Szempétör

Hát én láttam, mikor főzött, ep papirosba -

Szögén asszon

Eggy forintér vettem, már főztem is belőlle, az a hat disznóra
semmi!
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Szempétör

Adja, majd én elbánok vele...

Szögén asszon

Nahát, ijjen csudát még életembe! Sokkal több sót adott vissza
bácsika, mint amennyit a kezébe adtam, és a disznó ojj vastagon be
van sózva, hogy már annál vastagabban nem is kell lenni besózva!

Szempétör

Na, nénikém, mostan hordjuk be…

Szögén asszon

Hova hordjuk, édesjó isstenem! Há magam is alig férek bele a
házba, nehogy mos már hat disznóval feküdjek!

Szempétör

Főttesszük a padlásra.
(bejönnek)

Szögén asszon

Padlás? édesjó isstenem, há még csak teteje sincs, behullik a hó,
csak ek kis bagácskóróval -

Szempétör

Hova visz ez a létra?

Szögén asszon

Hunnet van itt ez a létra?!

Szempétör

Ne a létrára legyen gondja magának, hanem csak adogassa fel
azokat a fél disznókat, itt van fenn, a padláson tizenkét jó kampó,
én arra felakasztom itten magának...

Szögén asszon

Óh, ugyan már ne tegyenek ojjat, hogy hát lelnek künn, hogy
nekem hat disznót besóztak, megperzselték, megszurkálták! Ha az
isten megáldott vele, hogy magátul jött az udvaromba az a hat
disznó, hát legalább magok is lakjanak jót belőlle! Vigyenek el
belőlle kettőt-hármat, hogy ahol megéheznek, ott maj
megfalatozzák!

Szempétör

Maga csak adogassa föl, csak adogassa...

Szögén asszon

Isstenem! há micsináljak én ennyi tizenkét fél disznóval? Magam
vagyok, hogy fogom én eztet mindet megenni?

Atyám Teremtőm

Há nincs magának ura, szögén asszon?

Szögén asszon

Én nemtom.

Atyám Teremtőm

Hogy lehet, hogy asse tudja, van-e ura vagy nincsen ura?

Szögén asszon

Nemtom. Már ötven esztendeje, hogy kiment éccaka, azúta nem
láttam...
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Atyám Teremtőm

Há szeretné-e látni?

Szögén asszon

Honne szeretném, az én páromat! Jobban megörülnék neki, mint ez
a hat disznónak fenn!

Atyám Teremtőm

Pétör, fogjad azt a létrát...
Jányom, mőre ment ki az urad, miko kiment?

Szögén asszon

Arra. A szőlő fele.

Atyám Teremtőm

(kintről) Ahol kijabának?

Szögén asszon

Arrafele.

Atyám Teremtőm

Itt, hol a gödör van?

Szögén asszon

De hogy hova lett? Asse tudom, él-e vagy hal!

Atyám Teremtőm

Pétör, nyúcsd le azt a létrát.
Bogdány bejön.

Szögén asszon

Hov vótá, ember?

Bogdány

Hov vótam! Nem hallottad, hoggy kijabátam, asszon, húzz ki a
gödörbül, nem hallottad? Hov vótam!

Szögén asszon

Hallottam, hogy kijabátak. Eccer kijabának, dobának, ijesztenek,
eccer láng csap föl - elkerűttem én asz messzirül.
Há te vótá, édesem?

Bogdány

Há nem is te!

Szögén asszon

Há hogy été abba az irrgalmatlan mély gödörbe?

Bogdány

Hogy étem? Eccer jól, mindég leesett valami. Ep pulyka, ecs csirke,
ek kecske. Vagy negyven éve éccaka még egy asszon is leesett, a
szomszéd bedobta -

Szögén asszon

Hát az Ilikével été, édös uram?

Bogdány

Vagy húsz évig falta a csontomat! Amíg főffaltam. Jól étem, csak
elfogyott a dohánom. Anya! há legelább eb bála dohánt ledobhattá
vónna!
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Szögén asszon

Issten bizon ledobtam vónna!

Bogdány

Hanem látom, te jól ész, disznót vágtá, szépen ész, a ház… Mijjen
szépen rendbehoztad, egy-két-há-négy, hat disznóval főszerelkeztél,
meg szép tágas a ház - hát ezek az ajtók hová nyílnak?

Szögén asszon

Melyikek?

Bogdány

Aranykilincs!

Szögén asszon

Hát az isten mos megáldott engemet -

Bogdány

(benyit) Mijjen szép nagy fürdőszoba! ev vécé! esz szolárijom!
Mijjen szép nagy dubla hálószoba! Hát ez meg mi erre balra,
bálterem?

Szögén asszon

(benéz) Nem bálterem a...

Bogdány

Há mi?

Szögén asszon

Templony.

Bogdány

Há templonnyal is főszerelkezté?
Megkínálsz a tésztábul, anya?
Porcellán tángyér, ezüstekcáj, kiskés, halkés, nagykés,
osztergavella, szalvetta, fogpiszkáló, fülpiszkáló - szép itten
tenállad, (eszik) bizom mondom néked, szebb mint a verembe! Csak
as sajnálom, hajj!

Szögén asszon

Sssss, hagy aludjék ez a két szegén kéregető!

Bogdány

Há már damasztágyba alusznak nállad a szegén kéregetők?
Jó ez a krumplitészta. Csak as sajnálom, tudod, azt az ötvenet, azér
sajnálom, azér - hát úgy éhhettünk vónna, mint a nyulak! Hát mit ér
ez a sok pompa, gazdagság, ha még ek kis csalárdunk sincsen? Meg
há te se letté sokkal fijatalabb, anya. A hajad kihullott, a kezed
reszket, rongyokba jársz, mocskos az arcod - miér jársz te
rongyokba, ha szebbnél szebb holmik lógnak?

Szögén asszon

Hol?

Bogdány

A hátad mögött! Abba ja gyönyörű nagy szekrénybe!

Szögén asszon

Hát az isten engem most...

Bogdány

Mér nem acc magadra? Ünnep van! Bor van-e? Van-e bor?
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Szögén asszon

Bor, édes istenkém! Hát mihóta nem nyeltem én bort! A szőlő is
kiszáradt -

Bogdány

Mi van a vederbe?
(megkóstolja)
Má hazudol is, asszon, há szépen vagyunk. A kéregetőknek
dugdostad, mi? Pájinkába fireszted a drága bácsikákat?

Szögén asszon

Az isten szerelméér, ne igyá -

Bogdány

Fogodarussnyapofádat!

Szempétör

Vállaszd kűvé, Atyám Teremtőm!

Bogdány

Mit pöszögsz?
(az asszonynak) Fogodessztaruhát! Eriggy! Őtözz! Te!
Tik meg főkkelni! disznóháziak! Tánc! Rúgd össze a talpad!

Szempétör

Hagy menjek a falhoz.

Atyám Teremtőm

Lapiccsá.

Bogdány

Hallod-e, mit pislogol a falhoz!
(kirántja Pétert)

Szempétör

Sztap! Szanavagan!

Bogdány

Mi van?

Szempétör

Megkövetem, uram, honn van itt a banda?

Bogdány

Honn! Há rajzód a falra!

Szempétör

Dacórájt! Raduvé, bósz! (rajzolja a falra)

Bogdány

Mit gagyogsz? Hunnet gyöttetek ti?

Szempétör

Pencelvéniábul. Lenn, a majnába dógoztunk a pájkkal.

Bogdány

Aztán mennyit hoztatok a pájkkal?

Szempétör

Ötezer dallért!

Bogdány

Ötezer dallér a zsebedbe, kóduskalap a kezedbe?
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Szempétör

Hosszú vótt az út, nem repűttünk, uram.

Bogdány

Gyalog gyötté?

Szempétör

Vizen.

Bogdány

Elfáradt a lábad?

Atyám Teremtőm

Annyit lógázta. Elfáradtak a bütykös ujjai. A hajón elkártyázta
neköm, mind az összes dallért.

Bogdány

Ötezret?

Szempétör

Redibe.

Bogdány

Te elkártyáztá ötezer dallért?

Szempétör

Jesze nosze hájdonkér!

Bogdány

Jubecse! Fogadj rá!

Szempétör

Dujuszpík?

Atyám Teremtőm

Pétör, giráré...

Szempétör

(befejezi a rajzot, a banda rázendít) Muvinpicsör!

Bogdány

Táncóni vágysz, öreg? Nini, az öregasszon! Hőgyválassz!
Az asszon bejön, báli ruhában.
Hogy nézel ki, öregem, te szerencsétlen! Mosd meg végre azt a
büdös arcod!

Szögén asszon

Mibe mossam?

Szempétör

Mibe mossa?

Szögén asszon

Nincs ecs csöpp se. Vízbül pájinka vállott! Künn a friss hót
letapodták, csupa vér és kujimáz!

Bogdány

Mosd a vederbe.

Szögén asszon

Pájinkába mossam a fejem?

Szempétör

Mossa pájinkába?
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Atyám Teremtőm

Pájinkába mossa.

Bogdány

És mosd meg azt a tetves hajadat te, te kujimáz!

Atyám Teremtőm

Ácsi!
Elhallgat a banda.
Atyám Teremtőm a pálinkás vederhez kíséri az asszont.

Szögén asszon

Kicsípi a szemem.

Atyám Teremtőm

Csípje, fiam, csípje.

Szögén asszon

Betegyem az arcom?

Bogdány

Fenékig!
Int a zenészeknek - rákezdik.
Há te meg micsinálsz itt, nagyapa?

Késértet

Eszök, fiam.

Bogdány

Beléeszöl a fazokba? Há van gusztusod neked?

Késértet

Bocsáss meg, kicsi fiam.

Bogdány

Mit bocsássak? Lebocsátottunk, két vastag kötéllel. Le vagy
bocsátva, szt a fazokba nyalakodol?

Késértet

Nem szaglok, édös kicsi fiam. Látod, még a pipát is fölhoztam
neked, csak adj ek kis metéltet, éhhös lettem nagyon, édös
gyerököm.

Szögén asszon

Hámmég a pipát is fölhozta?

Bogdány

Mijjen pipát! Mijjen pipát!

Késértet

Te gyugtad a koporsómba, te édös leánkám, be szép vagy, én
gyönyörűm!

Bogdány

Curükk!

Késértet

Ek kis metéltet -
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Bogdány

Siccojj kifele! (kiseprűzi) Minden lélek az istent dícséri!
Na, a vén ördög, há nem beugrott a fazokba?
Te cigán!

Cigán

(leugrik a falról) Grácia nyakamnak!

Bogdány

Gráci kutya, te! Vidd ki ezt a fazokat!

Cigán

Hova, fölség?

Bogdány

Hová! A templomba. Az ótáron gőzölögjék. Nesze, itt egy hatos.
Vegyé misét érte!
A cigány kiviszi a levest.
Há te meg hogy nézel ki, asszon? Mi van a fejeddel?
Kimostad pájinkával azt a nagy buta fejed? Mit bámúsz? Mit
értetlenkedel? Há nézz meg magadat! Nézz meg, micsinátá! Mit
kezdek, nyócvan éves öreg bácsi, mos má mihez kezdek én evvel a
csitrivel? Pájinka, pájinka, aki téged kigondút!
Az asszony megnézi magát a vödörben - gyönyörű lány lett.

Bogdány

Mit bámúsz, öreg? Né, ez a lán... má nyújtózkodik...

Szögén asszon

Táncolhatnám!

Bogdány

Honn vagynak a zenészek?

Szempétör

A templomba.

Bogdány

Eggy! De hon a bőgős, fater?

Szempétör

Letürűtem.

Bogdány

Ki mondta, hogy türűd le?

Szögén asszon

(sikít) Táncolhatnám!!

Bogdány

Letürűte ez a baromember.
Mi ez, mi?

Szempétör

Háccsak fönn a disznók énekűnek...

Disznók a padláson

tenor
basszus

O, when the saints!
O-o, when the saints.
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tenor
basszus
tutti
(és tovább)

Go marching in!
Go-o marching in.
O, when the saints! go! mar! ching! iiin!

Az asszony pörgeti Szempétört.
Bogdány

Ennek a lánnak má mindegy. Táncol e már kocaröfögésre.

Disznók a padláson

tenor
basszus
tenor
basszus
tutti

Bogdány

And when the sun!
A-and when the sun.
Refuse to shine!
Re-efuse to shine.
And when the sun! ref! use! to! shiiine!
O, Lord I -

Ácsi!
A disznók elhallgatnak.
Te éneküjj, öreg!

Szögén asszon

A másik éneküjjön!

Bogdány

Émmeg aszmondom! Nesze! Egy hatos! Énekelj!
Csönd.

Szempétör

Bodi, monmeg, énekeljek?

Atyám Teremtőm

Te mondád.
Harmonikázik, az asszony táncol, a disznók halkan kontráznak...

Szempétör

(énekel)
Magyar vagyok, amerikás foriner,
Söröm, viszkim hordószámra lenn hever,
Nem parancsol nékem a bósz, de nem ám!
Ha kicsászol, akad maj dzsáb más tanyán!
Bogdány az asztalhoz bokázik, belenyomja fejét a pálinkás vederbe.
Otthon Julis vótt a babám, nem titok,
Itt meg Méri, Kédi után bomolok,
Egyik burdon ha a potyát megunom,
Gudbáj nékű muffolok dszámp fogaton!
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Idegen országban, Amerikában,
De sok magyar hervad szomorúságban,
Bár elapadt vóna a tenger vize,
A hazámbul ne hozott vón el ide!
Atyám Teremtőm

Sátápp!
A lány visszafordul, hatalmas hasa van.
Csönd.

Szögén asszon

Hát az isten mos megáldott engemet...
Bogdány kiveszi a fejét a vödörből - disznónak változott.

Atyám Teremtőm

Na, evvel is megvónnánk.
Bodi, vidd ki ezt a disznót.

Szempétör

(kiviszi)
Nagy úr vagyok, enyém ez a frikontri!
Minden angol úgy tisztel hogy ju hanki -

Atyám Teremtőm

Kiszúrtad?

Szempétör

(kintről) Jesszeri!!

Atyám Teremtőm

Akko pörzsödd le szépönn!

Bogdány

(kintről)) Te fiú, adjad má oda nekem azt a pipát, ezönn a kis
szalmatüzön meggyúttyuk - há má ötven éve nem dohántam ott
lenn, a gödörbe.

Atyám Teremtőm

Lepörzsötted, Pétör?

Szempétör

Jesszeri!

Atyám Teremtőm

Akkó erezd ki a zsírját, azután sózd be vastagon!
Az asszon takarít, seper, felmos, összehajtja a damasztot.

Bogdány

(kintről) Fiacskám, sózzá be jóerősen, ne sajnáld, csak meg ne
büdösödjek, há ki tudja, mi lesz még, há má gyön a gyerek, ne
mondja senki, hogy ennek a gyereknek az aptya egy ojj disznó,
hogy nem ad szájába husikát az édess gyermekinek, csak azt a kis
pipát rakd a pofámba, hagy füstölődjek -
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Pétör behozza a felét, fölviszi a padlásra, kimegy a másik feléért.
Asszon, fáj a hasad? há dolgozzál, menjél, pakujj, mozogg ki azt a
gyereket! Bácsikák! híjják ki a szülészasszont, segitség köll ennek a
lánnak, há első szülése! Ne félj, asszon, itt vagyok! a tenyeremen
hordalak, te szögén asszon, ha fiju lesz, János lesz, ha lán lesz,
Julika lesz! Ne félj asszon, fölneveljük, van hús, van abrosz, van ez
a szép kastély ittend, hát minek sikogacc nekem? ültetek a szőlőnek
hejjébe, megtanítom pipáni, hahaha! szép nagy gyerek! tökös!
Szempétör

Hallgasson már! Csak zavarja ezt a szögén fiatalasszont. Maj ha
meglesz a gyerök, magának szólunk elsőnek... Várjá kislán,
leteszem ezeket a rongyokat a födre, a főddön akarod megszülni,
édös lelkem?

Szögén asszon

Néni, adja ide azt a követ.

Szempétör

Fölteszek gőzölni... Micsinász? Állva szülöd meg?

Disznók a padláson

(mulatnak)
Tizenhat tonnát ladolsz, és haumeni péj?
Ennappal vagy olderebb a hitelednél.
Szempétör is kicsászol, ha nincs mani,
Ez a Pencelvéni Rélród Kompani!

Szögén asszon

Lássák, adtam én szállást magiknak nagyon jó szüvvel, dehát nem
tudtam, hogy van nekem egy uram, aki minden keresetit megissza, a
másikba meg mit tudom én, mikor gyön haza, de tudtam én, hogy
részegen fog hazagyönni, ésmeg hozza a cigányokat - hallják, még
mindég kajabál, pedig ef fél veder pájinkát megivott, danol, táncol,
mindent elkövet Az asszony üvölt. A disznók óbégatnak.

Szempétör

Atyám Teremtőm! tedd olyan drágára a pájinkát, hogy ne tudja
senkifia meginni!

Atyám Teremtőm

Há Pétör, asz nem lehet, hát akkor minek főzik a pájinkát, ha senki
meg nem issza?

Szempétör

Akkor úcs csináld az emböröket -

Atyám Teremtőm

Nem úgy van, Pétör! A pájinkát azér főzik, hogy egyik embör
orvosság gyanánt használja, a másik eltévedett embör annyit igyon,
amég disznó nem vállik belőlle, a harmadik embörnek meg azér
köll a pájinka, hogy hát nem bírna dóggozni!
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Nézd meg ezt az asszont. Látod, többre lehet a pájinkát
főhhasznáni, ahogy te gondolod, így tehát a pájinkát nem bírom
megdrágítani, hanem még ócsóbbá teszem!
(iszik a vederből)
Bogdány

Látlak! Látlak! Ugyan adjatok má nekünk is ek kortyot ittend, há
nagy napom van, nem tudod? ma születik az elsőszülöttem,
egészségére!

Atyám Teremtőm

Csak türelem, atyámfia, még az meg is köl szülessen...

Bogdány

Hamá vincog az asszon! hát asse bírja hallgatni odabenn!

Szögén asszon

Te hallgassá! Feküdjenek le, bácsikák, majd elalszik. Mindég ordít,
ha részeg, majd elalszik, délig föl se kel.

Atyám Teremtőm

Hagyja szögén asszon, mink má nem fekszünk le, virrasztunk
fölötted. Ülj le Pétör, beszégessünk, hogy az éccoka ne aludjunk ecs
csöppet se!

Bogdány

Nagyon jó szüvvel adnánk magiknak szállást, csak az a baja, hogy a
háziasszon állapotos, elgyött az órája, kinlódik!

Atyám Teremtőm

Nem baj, minket nem zavar, csak legyen nyugodtan a házigazda.

Bogdány

Hámmi lesz? nyommeg asszon, nyommeg! Hát ojjan ideges
vagyok, adják ide a pipámat.

Szögén asszon

Jaajjjj.

Szempétör

Atyám Teremtőm, ne nézd a kinját! add meg má neki azt a
gyerököt!

Atyám Teremtőm

Eridj ki, Pétör, nézz széjjel, mit látsz, akkor maj mondok valamit...

Szempétör

Keletrül gyön ojjan felleg!

Atyám Teremtőm

Na ládd, nem lehet megadni, mer hogyha mos meglenne, míg annak
a fellegnek elmúlása nem lesz, akkor abbul a gyerekbül ojjan tolvaj
válna! Mindent a világon ellopna az a gyerek!

Bogdány

Bácsikák, ugyan nyúccsa föl nekem azt a pipát, lemennék, de nem
tudok lemenni, föl vagyok függesztve, aggyik má neköm azt a
pipát, há nagyon unatkozok ittend, hát elfüstölnék én a kollégákkal.
- Te ne kijáccs asszon, mer megfullad a gyerök! Szüljél asszon, én
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dolgozok, te szüjjél, arra teremtett a jóisten, hogy az issten
repesszen meg!
Szempétör

Atyám Teremtőm, add meg má neki! Ne nézd a kinját! Add meg má
neki, hogy szűnjön a sírása!

Atyám Teremtőm

Eridj ki Pétör, és nézd meg, hogy nyugat felől mit látsz!
Na mit láttá, Pétör?

Szempétör

Nem láttam, mit láttam, Atyám Teremtőm, nyugatnak borzasztó
veres az ég alja, ojjan mintha lángolna!

Atyám Teremtőm

Na látod Pétör, nem lehet megadni, mer a fijuból ojjan vérengző
embör lenne, megölné még az egész világot is! Tehát várni köll,
míg kijön a sora. Majd akkor lesz meg, ha maj dél felől maj repül a
fecske! Lesz belölle egy világhősse, a legerősebb, a világ
legeslegnagyobb vitéze a világnak -

Bogdány

Megkérném magikat ej jóra...

Atyám Teremtőm

Ugyan mire tudna minket megkérni?

Szempétör

Még maga kér minket?

Atyám Teremtőm

Mink kérhetjük magát, mer jó szállást adott nekünk, jó meleg hejjen
pihenhetjük magunkat -

Bogdány

Nem-i jönnének el magik nekem komának, ennek a kis
fijugyereknek, aki születik?

Atyám Teremtőm

Jó van, ha magának ez az óhajja -

Szempétör

Aztán minek kereszteljük a fijut?

Bogdány

Tótferi! Tótferi! Vagy Tótignác! Vagy Bécsáros Sándor!

Atyám Teremtőm

Rendbe van, megkereszteljük ijjen szép névre. Pétör, te leszöl a
keresztanyja.

Bogdány

Issten fizesse!

Atyám Teremtőm

Én meg a keresztapja leszek.

Szempétör

Há ne nézd már a kínját, Atyám Teremtőm, hámmár az is ne
kínlódjon neki a méhibe, a keresztfiad!
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Atyám Teremtőm

Eridj ki, Pétör, nézz széjjel -

Bogdány

Keresztkomám, ha meg nem sértem...

Atyám Teremtőm

Tessen parancsóni...

Bogdány

Nem innánk meg egy áldomást a szép egyezségre?

Atyám Teremtőm

Várgyá fiam, elébb a gyerök.
Na, Pétör, mit látsz?

Szempétör

Fecske!

Atyám Teremtőm

Sz mi károg?

Szempétör

A fecske!

Atyám Teremtőm

Hány fecske?

Szempétör

Száz!
Uláttam, ezer.

Atyám Teremtőm

Ej, Pétör, Pétör, eridj ki újra. Nézz a szemeddel -

Bogdány

Akko már egy szippantás dohánt elszíhatnánk...

Szempétör

Atyám Teremtőm!

Atyám Teremtőm

Mit látsz?

Szempétör

Dél felé es sárga akasztófa.

Atyám Teremtőm

Fecske?

Szempétör

Hollófalka.

Szögén asszon

Jaj, megreped a szüvem! Megreped a szüvem!

Bogdány

Nem ojjan könnyen adják asz te! Hákki látott már ijjen könnyű
szülést? Meg se született, má keresztkománk is van!

Szögén asszon

Jaj, megreped a szüvem! Megreped a szüvem!

Atyám Teremtőm

Pétör, tedd a füled a hasára...
Csönd.
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Szempétör

Aszmondja: pipáni akar.

Bogdány

Annya istenit! Elébb gyöjjön ki! A pipa tömve, az asztalon! Maj ha
kigyön, lesz dohán! lesz pájinka! mit mond?

Szempétör

Aszmondja: pipát! pipát!

Bogdány

Fene a jódolgát! Komámasszon, arra kérem, adja oda neki azt a
koszos pipát!

Atyám Teremtőm

Nem úgy van az, jóember! Meg lett mondva:
Mikor az embörök nem tunnak már szégyönt, a gyerökök az
apjuknak, anyjuknak nem engödelmesködnek, miko mondják
nekik, hogy ne pipájjanak. Miko mindönki pipál, akkó vesz el a
világ!
Má majdnem ott vagyunk, mer a gyerökök is pipának már - de ki
hallott már olyat, hogy dohánozzon az anyja hasában!

Bogdány

Há bagót rágjon két pofára?

Szögén asszon

Jaj, megreped a szüvem! megreped a szüvem!

Bogdány

Hallja, komámuram? Há még csak rá se gyúthat az a szerencsétlen
csecsszopó gyerek, csak azt a száraz bagót rágja?

Szempéter

Szögén asszon, tudod-e, mi a szüvárván?

Szögén asszon

Meséjjé, nénike.

Bogdány

Szüvár- av valami szüvárkáféle?

Szempétör

Meg lett mondva, szögén asszon:
Nové elébb es sast bocsájtott ki, aztán eg galambot. Mikor a bárka
ledüccent a Bororát hegyen, az issten a szüvárvánt adta, hogy a
világot nem vöszi el többet vízzel. A pipát mög azé adta, hogy maj
tűzzel vesz el a világ. Nové kigyött a bárkábul, leszúrta a botját,
abbu lött a szöllő venyigéje. Aztán begyútotta azt a büdöss pipát,
leszítta, kifútta, akko főszállt az első pipafüstje -

Bogdány

Há Nové előtt nem pipáztak?

Atyám Teremtőm

Nem fiam.

Bogdány

Há Nové előtt micsinátak, mivel foglalkoztak?
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Szempétör

Vizibugyburékkal.

Atyám Teremtőm

Mindönkinek vótt ek kis bögréje, bugyburékót, az jelentötte a
vízözönyt.

Szempétör

Mikor a vízözöny elmút, akko főkerűt a pipa.

Atyám Teremtőm

Az embörök a szájokba tüzet hordoznak, hogy tűz átal vesz el a
világ.

Bogdány

Vizibugyburékkal, az is csoda!

Szögén asszon

Hallod-e, ha azt akarod, hogy éljek, rögtön szaladj el orvasér, mer
én meghalok.

Atyám Teremtőm

Nem hal meg, jóasszon.

Szögén asszon

Meghalok!

Bogdány

Há nézz meg engem, asszon! Levágtak, leperzseltek, besóztak
vastagon, méges ep panaszszavam sincsen! küldtelek orvasér?

Szögén asszon

Meghalok.

Bogdány

Nyafogsz. Egész jól megszoktuk ittend a kollégákkal, maj te is
megszokod.

Szögén asszon

Jaj! jaj! vizibugyburékkal! ó, édes jó istenem!

Szempétör

Atyám Teremtőm, ne nézd a kínját! Hát ott gyönnek a fecskék, a
fecskék! Szállj! szállj! fecskemadár!

Atyám Teremtőm

Dehogy szállnak, Pétör.

Szempétör

Há lesz majd et tolvaj vagy ev vérengző - nagy dolog! Vótt
rosszabb is a prakszisunkba, de add meg már neki, mer meghal az
asszon!

Atyám Teremtőm

Dehogy hal meg.

Bogdány

Úgy van! Bolhacsípés.

Disznók a padláson

(énekelnek)
tenor
basszus
tenor

My Lord, what a morning!
Mooorning.
My Lord, what a morning!
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basszus
tenor
basszus
tutti

Mooorning.
O-o, my Lord!
What a morning!
When the stars begin to fall… (és tovább)

Atyám Teremtőm

Meg van mondva, Pétör:
Mikor a világ el akar veszni, hét esztendeig nem születik, nem hal.
Nincs halál, nincs születés.

Szempétör

Ki mondta magának, hogy “a világ el akar”?

Atyám Teremtőm

Pétörkém, meg lett mondva: “ezret adok, ezret nem adok”.

Szempétör

Ne tessen má prédikányi ittend!

Atyám Teremtőm

Nem megmondtam?
Ezer évet megadok az embörnek, másik ezret nem adok az
embörnek. Mindönki tudja, beszélli a nép. Úgy látszik, rögtön
letellik az a másik ezer, vagy má letellett? Tudja fene, nem néztem
naptárba negyvennyóc óta, Világosnál én a naptárt letettem, tudod
jól, ott vóttá, édös Péteröm.

Bogdány

Há mi van ma? Mijjen nap van ma?

Atyám Teremtőm

Csütörtök.

Szempétör

Ez karattyul, a disznók énekűnek, ez nem szül meg és nem hal
beléjje - érdekes.

Disznók a padláson

…You’ll hear the trumpet sound,
To wake the nations underground!…

Szempétör

Megjegyzem, én már unnet tudtam, hogy valami nem stimmöl -

Atyám Teremtőm

Hunnet - kiváncsi vagyok.

Szempétör

Midőn et tetüt összenyomtam. Szt fütyűt rá, tovább csatangót.

Atyám Teremtőm

Érdekes, én már unnet tudtam -

Szempétör

Hunnet?

Atyám Teremtőm

Hogy elálmosodtam, nagyon. Nem vötted észre, miket ásítok?
Há nem csoda. Kétezer éve nem huntam esz szemet.

Szomszéd

(kintről) Szomszédasszon! Szomszédasszon!
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Szögén asszon

Gyövök.

Szempétör

Tessen maradnyi… (kimegy) Mi tetszik?

Szomszéd

Csak szóttam, hogy akar-i dohánt a szonszédasszon. Csak szóttam,
mer szegén asszon…

Szempétör

Köszönjük.

Szomszéd

Csak mer künn jár Krisztus Urunk a faluba meg a Szempétör -

Szempétör

Ki?!

Szomszéd

A Szempétör, er rühes szamáron. Pétör bagózik, a Jézus pipál. Nagy
bála dohánokat hoztak, ingyér osztogatják -

Bogdány

Hozzik már eb bálával, bácsikám!

Atyám Teremtőm

Látod-e, Pétör…

Bogdány

Megfizetem, öregem! Hát ingyér osztogatják!

Atyám Teremtőm

Meg van mondva: -

Bogdány

Meg van mondva: ingyér ne hagyd ott!

Atyám Teremtőm

Meg van mondva:
Mikor a világ meg akar égni, az Ancikrisztus mindönféle
csalárdsággal csali a népet, azt mondja: "Én vagyok a Krisztus!"
Dohánt osztogat mög mindent, hogy neki higgyenek -

Bogdány

Héjj! Uramisten a padlásonn!

Szögén asszon

Szögénasszon szögénasszon verszét a fejed szögénasszon -

Atyám Teremtőm

Meg van mondva -

Szempétör

Hadd el, Uramisten! Majd én kiverem a faluból azt bénga pipást
meg a Szempétörét!

Bogdány

Pétör, Pétör, nagy bűn ez, Pétör.

Atyám Teremtőm

Nézzé ki, Pétör. Mit látsz, Pétör?

Szempétör

Semmiccse.
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Atyám Teremtőm

Hámmaj látsz valamit.
Meg van mondva:
Keleten meggyullad a ténpör, a tűz nyugotnak mén -

Szempétör

Mijaz a ténpör?

Atyám Teremtőm

Mijaz! mijaz! Ócejjány, te marha!
Az Ancikrisztus begyúttya a ténpört. A ténpör begyúttya az eget.
Megládd, mingyár úgy kunkorodik föl, akár a papiross!

Szempétör

Májgád! Háccsinálj valamit!

Atyám Teremtőm

Hámmit. Látod, nem szül, nem hal, hákkész.

Bogdány

Pétör, Pétör, te beiszod a pájinkámat, Pétör!

Szögén asszon

Bassza meg az isten, szétszakadok!

Szempétör

Héjj, Uramisten! Ha én eccör issten lehetnék!

Atyám Teremtőm

Ccórájt. Má meg is van engedve.

Szempétör

Hová tűnté, Atyám Teremtőm?

Atyám Teremtőm

Lekucorgok ittend. Mos te virrasztol, Pétöröm, te őrizöd a világot.
Há gubbáj, bósz!

Szempétör

Várjá, bodi! Akko mos ki az issten a… ki a izé?

Atyám Teremtőm

Hejj, de elegem van belölled…

Pétör ránéz a pipára – pislog – a pipa meggyullad az asztalon.
Szempétör

Szanavagan!
Csönd,
Én vagyok az Issten.

Atyám Teremtőm

Kapsz egy percet. Lássuk, mit tudsz.
Mosmeg micsinász? Alig letté isten, máris nyomkodol?

Szempétör

Főteszem az asztalra, szögénkémet, hogy a kezemhöz álljon...

Szögén asszon

Jjjj…
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Atyám Teremtőm

Ne mozgasd! Micsinász?

Szempétör

Ek kis pájinkát beletőtök…

Atyám Teremtőm

Há mijjen isten vagy, te kocsmáros!

Szempétör

Igyá, szögén asszon.

Atyám Teremtőm

Lemönt nekije?

Szempétör

Le. Hálá neköm.

Szögén asszon

Pfff!

Szempétör

Neköppki –

Szögén asszon

Há menj a picsába, te sátán, há gyíkujj meg, te átkozott, te
nyomorút sekkfej!

Bogdány

Megszülté?! Fiju?!

Szempétör

Sátápp!
Csönd.
Mosmeg?

Atyám Teremtőm

Nem hallod?
Órjás csönd. Az issten csöndje. Kezdesz má belegyönni.
Na. Végezd el az asszont, ha már a ravatalra tötted. Micsinál az
asszon?

Szempétör

Nézeget.

Atyám Teremtőm

Nem tud szólani. Sátáppot szóttá.

Szempétör

Fáj neki?

Atyám Teremtőm

Kutyául.

Szempétör

Az a jó! Csak tágujjá neköm, te szögén asszon.

Atyám Teremtőm

Mit pocsolsz a pájinkába?

Szempétör

Csak dezinficijátam az ujjajim.
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Akko kezdhessük?
Atyám Teremtőm

Hagyj még neki, szögénkének...

Szempétör

Mennyit?
Csönd.

Atyám Teremtőm

Amég megszólal az éjféli harang.
Várgyá türelmessen... mingyá konog...

Disznók a padláson

(énekelnek)
O, Pete-e-er ring them bells!
O. Pete-e-er ring them bells!
O, Pete-e-

Az elsőt üti az éjféli harang.

Sötét.
Óriás csönd. Az isten csöndje.

(Az éccokai rendelő)
Tótferi

Hé! nyissák ki! Hé! Látom! Kilátszik a köpönye széli! Ott fekszik a
rögönybe! Keljen má föl, maga igyijóta! Mit pislog, mint a
szélütött? Ide gyöjjön! Itt vagyok az ablakba! Ez az éccokai
rendelő?

Dokter

Éccokai rendelő.

Tótferi

Maga a dokter?

Dokter

Várgyá fijam, mingyá megnézem.

Tótferi

Nézze má!

Dokter

Én vagyok.
Hát te ki vagy?
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Tótferi

Ki leszek!

Dokter

Mér ki leszel?

Tótferi

Én leszek Tótferi! Én leszek a legerősebb, a világ legeslegnagyobb
vitéze a világnak, a Tótferi!

Dokter

Hámmit akarsz?

Tótferi

Vagy Tótignác. Én leszek a világhősse! A Bécsáros Sándor! De
elég a szóbul mára! Gyöjjön gyorsan, dokter, mer szül az
édessanyám!

Dokter

Várgyá, fijam, csak főkkapom a lábam.

Tótferi

Há kapja má!

Dokter

Ejnye csak... Há hogy is van ez?

Tótferi

Hagyja! Jó lesz az kacsába! Nem táncónni megy a nasasasszonnal!
Honn van az orvasi táskája magának?

Dokter

Várgyá, csak föhhúzom a kezem.

Tótferi

Há húzza má!

Dokter

Itt a bal. De hol a másik vajjon?

Tótferi

Ott!

Dokter

Hol?

Tótferi

Otthatta a bibliján, nem látja? Maga vak?! Há gyöjjön má! Mingyá
a másodikot üti az éjjfeli, sz maga még a bibliján pepeccsel?

Dokter

Hideg van künn?

Tótferi

Hunnet tudjam, maga marha, há sötét van!

Dokter

Várgyá, meggyútom a házat.

Tótferi

Hideg! Hideg van!

Dokter

Akko főveszem a fejem. Addig fogg be a lovakat.

Tótferi

Honn vagynak a lovak?!
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Dokter

Ebbe a katujába.

Tótferi

Honn van a szekér?!

Dokter

Mejjik?

Tótferi

Az éccokai!

Dokter

Elment eprészni.

Tótferi

Doktar úr, én megfojtom magát! Maga elengedte eprészni az
éccokai szekeret, akkormikor az édesanyám szül?!

Dokter

Há fütyülj neki! nem látod? ott mászik a fán.

A másodikat üti az éjféli harang.
(A szekéren)
Dokter

Hé! jóember! ne hajtson, mint az őrült, széjjel hull a szekér! Az
elébb is kiesett a kerek!

Tótferi

Hagy menjen az a kerek, csak az édessanyám élve megmaradjon!

Dokter

Hé! vigyázz! a második!

Tótferi

Mit cincog?

Dokter

Csak menjünk ek kicsit lassabban, mer má kiesett három kerek!

Tótferi

Doktar úr, én megfojtom magát! Hát nem érti, hogy nekem drágább
az édessanyám, mint az a kerek? Kereket még tudok venni hármat!

Dokter

Má négyet -

Tótferi

De ojjan édessanyám nekem nem lesz másik!

A harmadikat üti az éjféli harang.
(Julika)
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Tótferi

Nyiss ki, édes Julikám!

Julika

Eszedné vagy? Mit művelsz itt éccoka?

Tótferi

Rádijót nem hallgattad?

Julika

Mér, mi van?

Tótferi

Há beindútt...

Julika

Jesszusom! Há hogyan?

Tótferi

Há mingyá megvagyok! Hámmár eltünt a méhhszáj teljesen!

Julika

Mesédd legelőlről!

Tótferi

Elöször kigyulladt a Duna! Aztán gyöttek az angyalok! Aztán ek
kötélhágcsón vitték a sűtthalat! Aztán -

Julika

Várgyá, mutasd magad! Hát te má százados letté?

Tótferi

Hásszép. Mingyá bevonulok az édessanyámbul, sz megyek a
frontra.
Mer azok a bitang borotvák összeszőrték a legyet a poroszkákkal!
Hanem még nem láttalak kisingbe - őtözz fel.

Julika

Minek? Egyedül vagyunk…

Tótferi

Apád-anyád?

Julika

Hát így figyelsz te a szavamra, miko beszélek a számmal?!

Tótferi

Csak a szádat bámúttam csak -

Julika

Feri, én még úgy vagyok...

Tótferi

Julika! Hát te még nem vóttál…?

Julika

Nem, Feri. Éngem még nem szült meg senkise.

Tótferi

Hámmér rúgod a bakkancsom?

Julika

Jó ez az unikormis, jól áll.
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Tótferi

Akkohá mennem kell -

Julika

Há maradj.

Tótferi

Há minek rísz?

Julika

Há kicsinának téged azok a borotvák!

Tótferi

Éngem? Nem üsmersz te még et Tótignácot, te Julcsa!

Julika

Há maradj.

Tótferi

Há gyönnek értem! - Hé! Dokterkám! - Má zúg a felhők közzül! A
negyvennyóclábú cserebogár!

Julika

Tótferi!

Dokter

Hé! Tót úr!

Tótferi

Hé! Nyúccsa a kezit!

Julika

Én?

Tótferi

Nem! A dokter!

A negyediket üti az éjféli harang.
(A negyvennyóclábú cserebogár)
Dokter

Százados úr!

Tótferi

Nem hallik, mer zúgnak a szárnyaji!

Dokter

Százados úr!

Tótferi

Nem hallik, mer berreg ez a bogár!

Dokter

Százados úr, drága!

Tótferi

Ne köpjön a fülembe, csak mondja!
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Dokter

Mondja, hová emelkedünk? Már öccázezer kilaméter, sz csak
megyünk, megyünk! A fődd má csak egy zabszem - mondja, biztos
erre lakik a maga édessanyja?

Tótferi

Maga ne törőggyön! Meg van mondva: majd akkor leszek meg, ha
dél felől maj repül a fecske! - Há látja dél felé?

Dokter

Há hogy néz ki a fecske?

Tótferi

Szárnya van, de repüll!

Dokter

Hány szárnya?

Tótferi

Kettő!

Dokter

Tehá dubla?

Tótferi

Hő! Kapaszkodjon! Fogja meg a lábamm! Leszállás!

Dokter

Mér húzzuk az időt? Mér pocsékoljuk?

Tótferi

Csak kinézek a világ ajtaján.

Dokter

Álljon a parkolóba.

Az ötödiket üti az éjféli harang.
(A világ ajtaja)
Tótferi

Hogy nyikorog ez a kárpitajtó! Ki fogja lezsírozni eccer?
Csönd.

Dokter

Látja?
Csönd.
Látja nem látja?!

Tótferi

Nem hallik, mer zúg a szél!

Dokter

Ott van az a fecskéje magának?

39

Tótferi

Nincs!

Dokter

Há mi van künn?
Csönd.
Há ha nincs, há csukja be az ajtót! Huzat van!
Csönd.
Vigyázzon, maga marha! Mingyá kiviszi a világot a huzat!

A hatodikat üti az éjféli harang.
(Az ég óccejánnya)
Tótferi

Hé! Gyöjjön ki! Mit lubickol maga? Összemaszatolja nekem az ég
óccejánnyait!

Dokter

Csak ki akartam fognyi asz magának.

Tótferi

Há megtalálta?!

Dokter

Meg. Meg.

Tótferi

Honn van?

Dokter

Nem látja? Tegye föl a pávaszemit! Ott van! Ott! Ott van!

Tótferi

Hoool?

Dokter

Ott! Keletnek! Ott a homloka! Ott a farka nyugatnak! Smeg észak
délnek a dubla szárnya!

Tótferi

Maga marha! Uszony az, nem dubla! Fecskének nincs uszonnya!

Dokter

Nincs uszonnya?

Tótferi

Nincs uszonnya, csőre van, osz csipog!

Dokter

Ez csipog!

Tótferi

Magának ez csipog? Ez villámzik! Mennydörög!
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Dokter

Há burrog.

Tótferi

A fecske nem galamb, se gerlice, maga lódokter!

Dokter

Akkor üjjik a hátamra, mer ugrok!

Tótferi

Hé! Mér hattuk fönn a bogarat?

Dokter

Kapaszkodj a potrohámba.

Tótferi

Hé! zuhanunk!

Dokter

Hámmint a metejor.

A hetediket üti az éjféli harang.
(A fődd méhében)
Tótferi

Mondtam, hogy húzza be a potroháját, maga ződhasu csoda!
Berottyantunk a fődd méhhébe, hogy fogunk mi kimászni innent?

Dokter

Ájjik föl a vállamra!

Tótferi

Sz napfürdőzzek? Látom az eget azon a kis lyukon, öccázbilijó
kilaméterre! Ráadásul éhhös lettem is.

Dokter

Hoztam gyufát -

Tótferi

Asz rágcsáljam? Esz jól kiffundálta!

Dokter

Látja, megraktam a tüzet maga helyett.

Tótferi

Hámmosmeg micsinál? Már a nyársat dugja a seggibe?

Dokter

Tessen csak forgatnyi szépenn. Hap pörkölődjek, a zsírom hacs
csepegjen -

Tótferi

Hát én magát följelentem - ne fészkelődjék, mer beejtem a tűzbe! És még maga orvas, maga dokter? Hát az édessanyámmal mi lesz,
arra nem gondol?

Dokter

Megsűttem, asszem.
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Tótferi

Hát ágyútalppal nem bírom magát odaráncigányi?
És közbe az édessanyám csak tójja tójja tójja –

Dokter

Izlem, őrnagy úr?

Tótferi

Ne idegesítsen, mer nem tudom, micsinálok magával! Hámmár a
nyóccadikat üti, nem hallja, maga vakegér?

A nyolcadikat üti az éjféli harang.
(Mint a vakand)
Tótferi

Hé, maga vakand! Ne a képembe kotorja a főddet!

Dokter

Há csússzék előrre az ezredes úr!

Tótferi

Hogy én kotorjak magának! Há bíborszőnyeg, annem kéne?

Dokter

Nem hallik, mer fődd ment a fülembe!

Tótferi

Há csukk be a szemed! Mit látsz?

Dokter

Há! Há! Há! Ott van a maga fecskéje magának!

Tótferi

Honn?

Dokter

Sréfőffele! A világ végén! Ott issza a fekete gyapáron!
Térgyenállva issza a vizet!

Tótferi

Há kotorjá! ügyekezz!
Csönd.
Hé, dokterkám!

Dokter

Mi a'?

Tótferi

Mér térgyenállva?

Dokter

Mér! Mér! Hámmer beütné a fejét az égbe! Gondókozzon, maga
majomember!
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A kilencediket üti az éjféli harang.
(A dohánbánya)
Tótferi

Mé prüszköl?

Dokter

Itt ed dohánbánya! Dohánércbe fúródtunk!

Tótferi

Maga ne tubákozzon nekem! csak fúrgya!

Dokter

Et tárna!

Tótferi

Há másszál ki, te kukac!

Dokter

Két embör!

Tótferi

Japány vagy kinyaji?

Dokter

Ülnek a csillébe! Az egyik pipázik, a másik a bagót rágja!

Bénga

(az Antikrisztus, épp olyan, mint Atyám Teremtőm, csak pipázik)
Hé! Magik kettend! Tójják ezt a bányát főffele!

Pistyom

(a női sátán, bagót rág) Mit táti a száját? Megdöglött a rihes
szamár, nem látja?

Bénga

Ott vedel a kantinyba.

Pistyom

Tójják már! Hámmi van magikkal?

Tótferi

Berozsdátt. Nem forog a bánya.

Bénga

Kenje meg avval a dukterral!

Pistyom

Mit bámul ez a faszkalap?

Dokter

A násásásszon... mér köpi a mejjemre a bagót, akit megrágcsátt?

Bénga

Mér! Mér! Hámmer ű a mennyek profettája, nem látja! Ű a
Szempétör Felícciján! Sz maga pedig a rihes szamara!

Dokter

Amejjik megdöglött?

Pistyom

Jujj! Jujj! Hák kirepedek! Há! Há!
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Dokter

Sz mér kacag?

Bénga

Mér! Mér! Mer moss szüli a dohánt, nem látja? Ott gurull!

Dokter

Ezredes úr, maga tudta, hogy a dohánok emberfejbül vannak?

Tótferi

Hámmibül? Kiscicafarkábul?

Pistyom

Sz még magának van orvasi diplumáciája?! Maga rihes vakand!

A tizediket üti az éjféli harang.
(Az ördög biblijája)
Bénga

Maga gyön!

Dokter

Tök.

Pistyom

Ez magikná tök? Ez a makász!

Dokter

Mellényúttam.

Pistyom

Rönonsz!

Bénga

Mijénk a bank.

Tótferi

Hát én megfojtom magát, maga páncser! Hámmaga folyton
mellényújja?!

Dokter

Inog ez a jéghegy.

Pistyom

Ez a jéghegy inog?

Dokter

Inog.

Bénga

Pedig szépönn le van sujjozva a fenek, öccázezer dohánbálával!

Tótferi

Sz magának inog?!

Pistyom

Maga oszt.

Bénga

Osszamár!
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Dokter

Piros az adutt.

Tótferi

Várgyunk ek kicsit! Mi úszik ott a koromfénybe?

Bénga

Ott úszik a világvége.

Dokter

Há! Há! Há! Ott van a fecskéje magának! Ott issza a fekete
gyapáron –

Tótferi

Akko megérkeztünk. Szállj ki, dokterkám.

Bénga

Hé várgyon! Ződ az adutt! Várgyon! Adok én magiknak Fecskét!

Tótferi

Honn van?!

Bénga

Szervusz. Parancsolj.

Tótferi

Nem cigarettli, maga marha! Fecskemadár!

Pistyom

Maj csinállok én asz magiknak fecskét, ahányat akar!

Tótferi

Csináljon, de gyorsan!

Pistyom

Tapsolj.
Nesze. Ott van az orrod hegyén.

Tótferi

Magának ez fecske? Ez eb bögöly, maga stűcivadász!

Pistyom

Ez magának bögöly?

Tótferi

Menjünk, dokterkám! (beugrik a vízbe)

Bénga

Hámmost hova ugrik? Makk az adutt, tik meg lubickóttok?

Pistyom

Nesze a bögöjjöd!

Bénga

Mér köllött a vízbe dobnyi?

Pistyom

Kirepűtt. Ott mászik a jéghegy ódalán.
Hámmos mér sikojtoz a fenekbe mind a báladohán?

Bénga

Má nem sikojtoz, csak bugyburíkul.

Pistyom

Szedjük össze a kártyát, mer süllyedünk.
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Bénga

Hásszép. Kiszúrta a böglyöd a jéghegyet. Mos mehetünk gyalog, te
marha nő, te.

Dokter

(a vízből) Megvan! Megvan, ezredes úr!

Tótferi

(vízből) Honn?

Dokter

Itt! Itt verdes, csipog!
A tizenegyediket üti az éjféli harang.
(Ócejjány)

Tótferi

Ne pocsoljon, maga sűtthal! Hocs csinál a béka? Encvej! Vegye ki a
pofáját a vízbül, mingyá megázik a fecske! Hallja? má keheg!

Dokter

Csak a fogajim kopogtatja a kis csőrivel!

Tótferi

Há csukja be a száját! Hagy melegedjen az a pici jállat, a maga
fészkibe.
Látja, csak tempóddzunk, tempóddzunk ittend, sz mingyár a
tizenkettőt üti! Tele tunnám bőgnyi ezt az ócejjányt.

Dokter

Ne bőgje, már úgy is mari a só a seggemet -

Tótferi

Kiröpűtt! Mondtam én, hogy nyissa ki a száját? Mos kezdhetjük
előrröl, maga marha!

Dokter

Ott rohan két embör.

Tótferi

Hé! magik! Fogják meg azt a madarat!
Gyerünk! Ússzá, te tulok!

Pistyom

Hé, mestör. Nem kéne elbujnyi eh hullám mögött?

Bénga

Kocogjá.

Pistyom

Mingyá beér.

Bénga

Taposs a fejire.

Pistyom

Ááá! Elkapta a patám!

Tótferi

Kézcsókkom a násásásszon!
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Pistyom

Kűggy ec cápát, mestöröm.

Bénga

Várgyá, el vagyok foglalva.

Tótferi

Hé! micsinyá maga avval a pipával? Ne babirgájjék a víz fölött!
Hé! Vigyázzon! Mingyá beggyúttya neköm a ténpört!

Dokter

Mijaz a ténpör?

Tótferi

Mijaz! Mijaz! Óccejjány, maga marha!

Bénga

Jesze. Sz meg van mondva: a ténpör begyúttya az eget… Mingyá
annyi lesz a világbul, mint egy marok égett bagó, ni!

Tótferi

Ejj, hát nem üsmersz még et Tótferit!!!

Bénga

Micsinyász a pipámmal, te dög!

Tótferi

Csak lenyomtam a gigádon! Nyeli! Nyeli!

Bénga

Adsza szivi a pipádat!

Pistyom

Nincs benne dohán!

Bénga

Hát tömmeg avval a dukterral!

Tótferi

Abbu nem esztek!

Dokter

Vigyázzon! Itt a cápa!

Tótferi

Cápa! Csibész! Nyeli! Nyeli!

Pistyom

Mestör! Bekapott a cápa!

Bénga

Hakkapja. Má mindeggy. Te győzté, Tótferi.

Tótferi

Mi van, begyulladtá?

Bénga

Még nem, fiam, de már izzok a pipátul.
Ne fujjá! Ne fujjá, te hüjje dukter!
Ne locsolj! Ne locsolj!
DURR

Tótferi

Szétdurrant a hidegvíztül. Hámmaj lehűti, szt a cápák mögösszék.
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Dokter

Tábornok úr, drága! Ha nincs fecske, ne bánja! Szedjen az
édessanyjának esz szál tulipántot!

Tótferi

Az óccejjány közepén?

Dokter

Hámmi hullámzik alattunk, ez a sárgapiros, ötbillijó?

Tótferi

Akkor emmá Flumandrija. Mingyá megérkezünk! Hát ússzá! csapj
a tulipány közzé, édös dokterom!

A tizenkettőt üti az éjféli harang.

Babasírás.
Dokter

Hallja, elkéstünk.

Tótferi

Hámmá megvagyok?

Dokter

Menjen be! Őtözzön át, még megfázik nekem, maga hüjje
csecsemő! Mit áll itt az eresz alatt, a bajuszán csepeg a hó!

Tótferi

Hova megy, dokter? Ha végre sikerűtt magát ideráncigányi,
legelább szójjon be egy szót!

Dokter

Maga hová bujik maga?

Tótferi

Csak kocujjon be az ablakon.

Dokter

Hé, jóasszonka!
Nyissa má ki!
Há besikerűtt?

Péter kinyitja az ablakot.
Dokter

Há! látom!
Há! Há! Há!
Sz nehéz szülés vótt?

Szempétör

Nehéz? Ahogy vesszük. Belehalt az orvas.
Há! Há! Há!

Dokter

Jó vicc. Én vónnék az orvas.
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Szempétör

Mehet haza egyenessen.

Dokter

Maga dokter?

Szempétör

Nem, én a szülészasszon vagyok. Há! Há! Há!

Dokter

Há! Há! Mutassa ep picit!

Szempétör

Mos pólyázom.

Dokter

Le van firisztve?

Szempétör

Le van.

Dokter

Ölég picurka.

Szempétör

Hámmilyen. Törékenke, mint az édessanyu.

Dokter

Csókolom a kezejit!

Szempétör

Még jó. Még szerencse, hogy nem az aptyára ütött ez a kisasszonka.

Dokter

Há… boldogságot.

Szempétör

Issten magával.

Dokter

Megyek.

Szempétör

Tutuja bubája.

Dokter

Kislán?

Szempétör

Ep prücsök.

Dokter

Hogy híjják?

Szempétör

Prucc. Bari bari bucc! Julika.
Becsukja az ablakot.
Csönd.

Dokter

Julika…

Tótferi

Hova megy? Hé, várgyon maga sűtthal! Adja be eztet a tulipántot!
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Dokter

Hé, jóember!

Szempétör

Hámmit kocog folyton, maga marha dokter?

Dokter

Csak eztet a tulipántot az édessanyukának...

Szempétör

Inkább gyött vónna rendessen, az istenfáját! Na eridjen!
Kocolódjon haza a vackába!
Becsapja az ablakot.

Tótferi

Rágyút, dokterkám?

Dokter

Hunnét ez a Fecske, ed dobozzal?

Tótferi

Ott lubickútt az ócejánnyon.
Hámmiko széddurrant az a… bagógyár...

Dokter

Sós, az anyja mindenit.

Tótferi

Hámmost mit szól hozzá? Aszittem, lefiridek, átőtözök, szopok ek
keveset.
Mit köhög, maga kehebéka?

Dokter

Ez a Fecske...

Tótferi

Há milyen. Fojt. Há szar.
Mos mondja! Meg se születtem, sz mehetek a frontra. Há! Há! Há!

Dokter

Há! Há! Há!

Tótferi

Csak hol tőtsem ezt az éccokát? A Julikámho nem mehetek. Fogta
magát, sz megszületett az a -

Dokter

Hova megy?
Hé, tábornagy úr!

Tótferi

A restibe. Amég gyön a vonat. Nem gyön, dokterkám?

Dokter

Há hogy, maga igyijóta? Biztos várnak már eb bilijóan… Futok,
mer még szétverik nekem az éccokai rendelőt…

Tótferi

Hé! Vigyázzon! Mingyá hasraesik ebbe a lityes hóba, maga marha!
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A tizenharmadikat üti az éjféli harang.

Sötét.
Babasírás.
Azután csönd.

Szögén asszon

Jaj, ne csináljanak nekem már ojjat, hogy nekem hét disznót
besóztak, megperzselték, megszurkálták! Hát vigyenek el belőlle
kettőt hármat, hogy ahonn megéheznek, ott megfalatozzák!

Bogdány

Várgyanak! Hámmég meg se körösztűtték nekem ezt a kislyánt.
Megigérték! Magik ittak is rejá egy áldomást, ej jó litret, én láttam!

Szempétör

Dehonnem körösztűtük.

Bogdány

Hol? Hol? Mikor?

Szempétör

Az elébb. Ittend, a lavórba.

Bogdány

Az nem érvényes! Há szentűtt vízzel köll azt! Maga, keresztapám,
meg csak a kezeit áztatta!

Atyám Teremtőm

Megvótt az a víz szentülve jóerőssen, csak nyugodjon meg a
házigazda.

Bogdány

Há képzelem. A seggecskéjét mosták jóerőssen -

Szögén asszon

Isstenem, hát legalább ezt az eggy disznót vigyék el a hátikon!

Atyám Teremtőm

Nem, szögén asszon, csak maradjon a szoknyád mellett, ittend
röfögjék, itten dagonyázzon, míg éltek és haltok megfele.

Bogdány

Hé, várgyanak! Há koccintsunk egy utóssót!

Atyám Teremtőm

Pétör, vidd föl azt a vederet.

Bogdány

Issten fizesse!

Szögén asszon

Micsinának! leitatják?

Atyám Teremtőm

Pásszítsad össze, Pétöröm. Öntözd a pájinkával, han nőjjön, hacs
csinosoggyon!
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Bogdány

Micsinász, marha? Kidűtöd? Jujjj! Brrrr! Hu! micsoda zuhany!
Csönd.

Szögén asszon

Mondja, mér mennek el magik, bácsika?
Még nem is pirkad!

Atyám Teremtőm

Maj pirkad!
Kialudtam magamot jóerőssen. Ej jjó ezerévre!

Szögén asszon

Alig aludt valamicskát. Ep percet csak.

Atyám Teremtőm

Pontossan.

Szögén asszon

Há maradjanak! Kérem szépenn, nagyonn!

Atyám Teremtőm

Gyere Pétör! Majd alszó menés közben!

Bogdány

(lejön a padlásról) Menés közbe szundikáll?

Atyám Teremtőm

Úgye, Pétör? Má be van gyakorolva!
Csak vigyázz! le ne szédülj a létrárú neköm.

Szempétör

(lejön) Hát issten áldja magikat, meg ezt a Julikájukat magiknak,
ezt a Julikát!

Bogdány

Issten áldja!

Atyám Teremtőm

Issten áldja!

Szögén asszon

Issten áldja!
Elmennek.

Bogdány

Add már ide azt a gyereket! Mit szorongatod folyton?
Adde!
(énekel)
Édess vagy te, kisgalambomm,
mint a sóósperecc!
Adj ep puszit kisgalambomm -

Szögén asszon

Ne lóbádd! Ne röfögj.

Bogdány

Nem bőg! Hallod! Szereti!
Te meg mit potyogsz?
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Szögén asszon

A padlás csöpög.

Bogdány

Hámmaj
befoldozom!
Eladok
eppár
disznót.
Veszek
bontoccserepet, főrakom. Addig se iszok, örűhecc! Hogyhá le ne
billegjek a tetőrül, italos állapotba -

Szögén asszon

Adde.

Bogdány

Há nyafog. Azé gyerek, hany nyafogjon!
Nesze! Kényeztesd.
Csönd.

Szögén asszon

Azér ek kis ódalast... ha elpakúttam vónna...
Csönd.
Ús sajnálom!

Bogdány

Ne sajnádd! Vagynak másutt is ijjen marhák, mint te vagy.
Beeresztik, megtraktálják. Add má ide azt a izét, azt a Julikát!

Szögén asszon

Há szopik.

Bogdány

Csak csócságassa.

Szögén asszon

Aludj, Julika.
Csönd.

Bogdány

Mit néz?

Szögén asszon

Menjé te is.
Feküdj le.

Bogdány

Nem iszok.

Szögén asszön

Attu még lefekhetsz.
Csönd.
Alszol?
Csönd.
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Nem adtam semmit nekijek.
Csönd.
Bogdány

Kaptak szállást. Kaptak krumplitésztát. Melegdunnát. Kaptak
pájinkát, mér mondod, hogy semmit se adtál?
Csönd.

Szögén asszon

Há valamicskát adtam, igaz.

Bogdány

Mit adtá oda nekijek?!

Szögén asszon

Ef forintot, papa. Eggy forintot elvittek, egy forintot.

Disznók a padláson

(énekelnek)
We’re in the sa-ame boa-oat, brother!
We’re in the sa-ame boa-oat, brother! (és tovább)
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Források:
ÁMI LAJOS MESÉI I-III. Gyűjtötte és a bevezető tanulmányt írta Erdész Sándor.
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1968.)
Kálmány Lajos: VILÁGUNK ALAKULÁSA NYELVHAGYOMÁNYAINKBAN
(Szeged, 1893.)
És egy-egy motívum Ipolyi Arnold, Horger Antal, Berze Nagy János, Nagy Ilona és Nagy Géza népköltési
gyűjteményeiből.
“Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim,
hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő,
és ezer esztendő, mint egy nap.
PÉTER KÖZÖNSÉGES II. LEVELE 3, 8.
“Mert ezer esztendő annyi előtted,
mint a tegnapi nap, amely elmúlt,
és mint egy őrjárási idő éjjel.”
ZSOLTÁROK KÖNYVE 90, 4.

