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'SZEREPLŐK

FŐNÖK
HANTA (ejtsd : Hanytya)
CIGÁNYASSZONY
CIGÁNYLÁNY
CIGÁNY
MANCINKA (ejtsd: Mancsinka)
CIGÁNYLÁNYKA
PROFESSZOR
KÖLTŐ
PÉNZTÁROS
VASUTAS
ÓRIÁS
SEKRESTYÉS
HÁROM MUNKÁS HÁROM
KANÁLISPUCER
HÁROM FÉRFI
HULLADÉKPAPÍR-GYŰJTŐK (Lehetnek a műszakból,
jegyszedők, ruhatárosok (stb.)

ELSŐ RÉSZ

A Főnök körülnéz, egy létrán a Pénztáros ereszkedik lefelé

FŐNÖK Hová ilyen korán reggel, pénztáros uram?
PÉNZTÁROS Tegnap szelvényeket hoztak ide tőlünk. (Egy
papírrakásban turkál)
FŐNÖK Nagyon helyes, úgyis mi vagyunk a legközelebbi

begyűjtőhely.
PÉNZTÁROS Csakhogy mi azt hittük, hogy a már lejárt

szelvényeket hozzuk ide maguknak, de tévedés!
A lejártak nálunk vannak, mi meg azokat hoztuk ide, amik
még érvényesek.
FŐNÖK Nekünk az tökmindegy.
PÉNZTÁROS De nekünk nem, szeretnénk

visszakapni őket.
FŐNÖK Ugyan már, nálunk valamit megtalálni! Azok a

maga szelvényei rég be vannak bálázva, talán már be is
vannak vagonírozva, ugyan nálunk valamit megtalálni,
(az pont olyan, mintha gombostűt keres-ne egy
szénakazalban.

PÉNZTÁROS Na, jól nézek ki, tönkre vagyok téve, az
ügyfeleinknek szelvények kellenek, nekünk meg az
irodában csak azok a lejártak vannak.

FŐNÖK Ez szomorú, ide mit lehet tenni? Rosszabb volna,
ha egymillió hiányozna a kasszából. Mint hiány, érti?

PÉNZTÁROS Tudom, egymil
az ember, de egyszer a
hiányunk volt. Ezt a húsz
álló hétig mindenféle pa
akartam ugrani.

FŐNÖK Na látja, tíz kiló szelv

Hanta egy létrán mászik l
Pénztáros másik kettőn fölfelé

Én meg e miatt az ember m
vonat alá . . . Na mi van,
hogy aludtunk?

HANTA Köszönöm kérdését,
van az.

FŐNÖK A nagysúr elaludt,
rég be kellett volna bálá
uram, milyen, de milyen él
rendesen melózna !

HANTA Ugyan, ne vegye a sz
dolgozom papírzúzalékka
gondolok semmi másra, n
nem élek semmi mással, m
love storym. Tudom én, főn
akaratom ellenére lettem
művelt, hogy azokhoz a lex
melyekből életem során le
(Korsó vagyok hát, telve ele
alatt az olvasás álta
önmagammal és a körü
voltaképpen nem is tudom
és melyeket olvastam ki a
lajdonképpen nem is olvas
mondatot, és szopogatom,
kupica Fernet konyakot,
mint az alkohol. Itt van pé
Terhes vagyok ... Hát ne
uram, maga is terhes n
vemhes vagyok !egyfolytába

FŐNÖK Menjünk !innen, pén
egyik hibát fogja csinálni
biztosítójában. Maga is lát
itten. Ez mind attól a vedel

HANTA Főnök, de ha egys
mázsa könyvet préselek ö
ehhez az istennek tetsző
alatt az idő alatt biztosan
azzal tele lehetne
úszómedencét. Akaratom
agyam egyenlő a hid
gondolatokkal, az ötletek
szebbek voltak azok az id
könyvek, mikor még m
emlékezetbe íródott be,
akkoriban emberi fejeket k
ért volna semmit, mert az
az emberen kívül vannak,
tészta a laskaleveses kanná
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ós hiányra rögtön rábukkan
történt, hogy húsz fillér

fillért hárman kerestük egy
rosokon. Már a vonat alá

ny ehhez képest semmiség.

a pincébe, a Főnök és a
mennek

att ugranék legszívesebben a
anácsos úr, hogy aludtunk,

issé elaludtunk, tudja, hogy

e ezt a disznóólat itten már
ni. Jaj, istenem, pénztáros
t lehetne itten, ha ez az alak

ére, már egy negyed százada
és makulatúrával, nem

m beszélek semmi másról,
nt ezzel a papírral. Ez az én
k, hogy féltékenykedik, mert
művelt, olyan veszélyesen
onokhoz vagyok hasonlatos,
lább tíz mázsát zúztam be.

en vízzel, mert ez alatt az idő
annyira összefonódtam

öttem lévő világgal, hogy
mely gondolatok a sajátjaim,
önyvekből, merthogy én tu-
k, én fölcsippentek egy szép
int a cukorkát, mintha egy
íg szét nem árad bennem,
ául Hegelnek ez a mondata :

gyönyörűséges, pénztáros
ha? Én terhes vagyok, én
, úgy, mint Hegel. . .
táros uram, mert még aztán
másik után abban a maga
, milyen életem van nekem
től van, Hanta !

r havonta annyi, de annyi
sze, és hogy erőt merítsek
unkához, hát iszom, és ez
megittam annyi sört, hogy
lteni egy ötvenméteres
ellenére lettem hát bölcs,
aulikus prés földolgozta
áláival, ám bizonyára még
k, amikor még nem voltak
den gondolat az emberi
és szájról szájra terjedt,
lett volna bezúzni, de az sem
azi gondolatok a levegőben,
ztán meg benne is, mint a
an ...
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