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KISS NOÉMI

LEGÉNYBÚCSÚ
Tragikus eljegyzés kilenc jelenetben

— részlet —

Vőlegény
Lány, menyasszony
Legény, a vőlegény barátja
Olga, tanítónő a határ túl oldaláról
Irina, ukrán nő
Kati, pultos lány
Halász, trafikos
Cigi, kereskedő
Rendőr

Történik napjainkban a frissen felújított Pizza nevű kávézóban, Beregsuránynál, a magyar-ukrán
határon, az út mentén.

HATODIK JELENET
NYOMOZÁS IV.

CIGI: Tudja, az a helyzet, hogy nekem jön nemsokára az áru, amit át
kell vennem.

RENDŐR: Ezt bárki mondhatja.
CIGI: Nem volt indítékom. Ezzel azt akarom mondani, hogy részeg

voltam, azt sem tudom, mi történt. Ha akarja, elhiszi, ha nem
nem, nekem mindegy.

RENDŐR: Részeg volt?
CIGI: Igen.
RENDŐR: Kifejtené?
CIGI: Nincs mit. Kell a lé, szorongok.
RENDŐR: Ezt bárki mondhatja.
CIGI: Egyedül élek, régóta. Min csodálkozik?
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RENDŐR: Mivel foglalkozik?
CIGI: Kereskedő.
RENDŐR: Eredeti foglalkozása?
CIGI: Magyartanár.
RENDŐR: Helyesíró? Segíthetne akkor a végén vádat fogalmazni.
CIGI: Mért pont én? Itt sok tanár van, a vámosok között is akad,

földrajz, kémia, matek.
RENDŐR: Ezek a kitartó csempészek?
CIGI: Hát persze, ne játssza a hülyét. Tesi, technika, napközi, ilyesmi.

Iskolaigazgató voltam, otthagytam, felidegesítettek. Felmondtam
az önkormányzatnál, senki semmarasztalt. Szartak rámmeg a su-
lira. A gyereksereg kis gondot jelent nekik, őket a legkönnyebb
elhallgattatni, utána meg a tanárokat. Képbe’ van, ugye? Élete
folyamán mindenkinek volt legalább egy szivatós tanára, akit szí-
vesen megbüntetne egyszer, na így állnak bosszút a tanárságon
az emberek. Sosem fognak kiállni mellettünk. Nekemmost jobb.
Nyugodtabb, biztosabb. Kell a pénz mindenkinek, csak így le-
het dolgozni. Pénzért. Ingyen, na, úgy nem lehet. Ingyen senki
sem dolgozik szívesen, csak a szeretetszolgálatosok. Ők is csak
alakoskodnak szerintem.

RENDŐR: Okoskodó tanár. Ismerte a lányt?
CIGI: Melyikre gondol? Katit ismerem, Olgát és Irinát is, mint a rossz-

pénzt.
RENDŐR: A menyasszonyra gondoltam.
CIGI: Ja, őt nem. Tegnap láttam először.
RENDŐR: És milyennek látta?
CIGI: Tetszett, de nem érdekelt komolyan. Részeg voltam. Képtelen

bárkit leszúrni. Eldőltem volna, mielőtt szúrok.

Megjelennek a szereplők. Eljátsszák Cigi emlékét.

KATI: Mit kérsz?
CIGI: Talán mennyit?
KATI: Nevet Mennyit kérsz, na?
CIGI: Három unikumot, egy sört. Nem baj, ha nem hideg.
KATI: Mi van veled Cigi? Olyan nyúzott vagy. Túl sokat melózol.
CIGI: Semmi. És a semmi kiborít. A semmi ül rám, nyomaszt. Nincs

célja a semminek. Egyébként megint ugyanaz. Késnek egy napot,
várok, gondoltam, addig bepiálok.

KATI: Meg fog jönni, meglátod.
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CIGI: Tudom, demért késnek,mért nem tudják egyszer rendesen hozni?
Aztán majd megint ócska lesz az anyag és magyarázkodhatok.

KATI: A benzin nem romlik meg.
CIGI: De én igen. Vettem egy kést. Mostantól magamnál hordom. Azt

mondták a múltkor, felgyújtják, ha nem fizetünk. A szart gyújtják.
KATI: Kést? Mért nem sprét vagy pisztolyt? Ki hord ma még kést?
CIGI: Tudod, én ilyen régi vagyok, egyre vénebb, ráncosabb, impoten-

sebb.
KATI: Nekem is késem van, itt a pult alatt, azt mire megyek vele?
CIGI: Ha valaki veri a gépet, kimész egy késsel. Mondjuk ott van a

Halász, aki néha elég rendesen belerúg. Ha késsel mennél hozzá,
megadná a tartozását. Ha nem adja, ledöföd.

KATI: Már mentem.
CIGI: És?
KATI: Megadta.
CIGI: Nalátod.
KATI: Aztán rúgta tovább.
CIGI: Hát akkor tényleg fabatkát sem ér.
KATI: Tudok szerezni pisztolyt.
CIGI: Te ilyen kemény vagy? Kati !
KATI: Olgától. Ma jön, azt ígérte.
CIGI: Tudod, hogy szívesen udvarolok neki, ha arról van szó. Legfeljebb

befogom az orrom és behunyom a szemem.

Szünet

KATI: Túl finnyás vagy, az a te bajod.

Szünet

CIGI: Már itt is van, nézd.
OLGA: Zdravsztvujtye.
KATI: Nahát, Olga !
OLGA: Jaj, de szomjas vagyok. Szünet Megvannak mind, kicsikék. Ra-

kodja a kartonokat. Pihenek. De sajnos nincs sok időm. Megy a
bolt, hurrá.

CIGI: Olga néni, de rég láttam!
OLGA: Ne nyomulj fiam. Sietek.
CIGI: Olga néni, ne menjen még!
OLGA: Mit akarsz?
CIGI: Iskolába járni. Újra.
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OLGA: Pontosabban?
CIGI: Beszélgetni. Tanulni.
OLGA: Még pontosabban.
CIGI: Azt.
OLGA: Nem lehet, most nem.
CIGI: Pedig de jó lenne ! Olyan meleg van ott bent, tudom.
OLGA: Majd máskor, ha lekapcsolnak. Vigasztalásul.
CIGI: Vigasz ! Ez az. Kérem szépen, szomorú vagyok. Keresek valakit,

aki megvigasztal egy tárggyal. Egy fémtárggyal, amivel meg majd
én vigasztalom magamat.

OLGA: Hát ezt lefegyvereztem.
CIGI: Még nem. Olga néni, jöjjön közelebb!Halkan Jól hallottam, hogy

fel van fegyverkezve?
OLGA: Kitől tudod ezt, te butuska?
CIGI: Tiszta forrásból.
OLGA: Vennél?
CIGI: Igen.
OLGA: Puskát, pisztolyt, lőszert, csippet vagy gázsprét? Találd ki, mit

akarsz, add le a rendelést írásban és megkapod.
CIGI: Megadná az e-mail címét?
OLGA: De nehogy az iskolába írjál !
CIGI: Hanem?
OLGA: A freemailre. Csak típust és számokat. Rejtsd el jól valami

szövegben.
CIGI: Menni fog. Egy magyartanárnak. . .
OLGA: Remélem is, nem vagy te buta fiú. Sőt, szép vagy !
CIGI: Csak boldogtalan. Melegségre vágyom.
OLGA: Hagyd már abba, sietek !

Elmegy.

Szünet.

CIGI: Jaj, engem miért nem szeretnek?
KATI: Én szeretlek, Cigi. Halkan. Szeretlek.
CIGI: Tényleg, te szeretsz?
KATI: Nagyon.
CIGI: De ugye nem komolyan? Légyszi, ne szeress ! A szerelem csak

elveszi az eszem.Egyik pillanatban szeretnék én is, szeretni, imád-
ni, falni. Aztán meg nem. Elmúlik. Én tulajdonképpen utálom
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a szerelmet. Feltart a munkámban. Engem idegesítenek a nők.
A lányok mosolygó barackok, almák, körték, de belül romlottak,
kukacosak. Sunyin közelítenek, lerágják a farkadat, elveszik az
eszedet ! A lányok hülyék. Maradok magamnak, a nadrágjára teszi
a kezét, és ez jó nekem.

KATI: Akkor miért szívatsz örökké?Majd egyszer feljelentelek, és akkor
megnézheted magad. Ekkora szemetet !

Cigi elmegy a mosdóba. Dülöngél. Kezet töröl éppen, amikor nagy csattanás hallatszik. Kimegy.
Belebotlik a Lány testébe. Még félre is rúgja. Kati odarohan.

Szünet

RENDŐR: Ilyen pontosan emlékszik?
CIGI: Dehogy. Alig láttam, teljesen be voltam állva. Csak a vérre em-

lékszem. Foltos lett a cipőm, a francba. A nadrágom szára is,
lent, nézze ! Kati kaparászott valamit, kijött a pult mögül. Halkan
mondta, hogy. . .

RENDŐR: Mit mondott?
CIGI: Á semmit.
RENDŐR: Na, bökje ki !
CIGI: Hogy bekakált, csak azt.
RENDŐR: Hogy?
CIGI: Beszart a lány. Meghalt. Szünet Elég szokatlan volt. Az az igyeke-

zet, úgy tüsténkedett. Máskor olyan flegma. Most meg. . . Pör-
gött, akart, nagyon ment neki.

RENDŐR: Mi?
CIGI: Szabályosan nyomult, hogy felébressze a lányt.
RENDŐR: Gyanúsítja?
CIGI: Senkit sem gyanúsítok. Kati volt, tuti. Imádom őt, a lány is helyes.

De tudja, gyilkos bárkiből lehet. Egy ilyen helyen!
RENDŐR: Kati volt, tuti. Felírja

Szünet

RENDŐR: egyedül marad A vőlegény maradjon csak a sarokban, a véle-
ménye nem oszt, nem szoroz, félőrült. Nagyjából készen vagyok.
Kit válasszak? Ki éri meg? Melyikkel jutok előrébb? Mindenki
lehet ugyanúgy, ugyanazért. Volna köztük nagy fogás? Kötve hi-
szem. Mind a maga ura, de nem él vele. Összejátszanak. Képtele-
nek házasodni? Gyereket csinálni? Valakit felnevelni? Véletlenül
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ölnek? Dől a zsebükből a pénz. Megjátsszák a koldust, kuncso-
rognak. Az ilyenek nem köpnek be senkit, inkább belerúgnak
még egyszer a hullába. Paktumot kötöttek, tudom. Odakint meg-
állapodtak, kit gyanúsítanak idebent. Menjenek a fenébe ! Pedig
valakit ma innen pórázon kell elvezetnem. Elviszem a leghango-
sabbat. Á, nem is. Szünet Megvan, mint a tévében, úgy lesz.

Szünet

Irina drága, szépségem, maga következik !

669


