Laczkó András

Dráma


Helyszín:  Tengerpart valahol északon.



Szereplők

Empíriusz
Az Idegen
Laczkó
Számos kevésbé jelentős alak (pl.: Béla)

I. Felvonás


1. szín



Tengerzúgás hallatszik. Empíriusz jön. 

Hang:	Konszolidált világod, ha kell
	téged is feláldoz, halld meg hát szavam:
	Ne élj céltalan Empíriusz fiam.

Empíriusz a tengert bámulja.

Empíriusz:	Óh, miféle élet ez?
	Vagy tán írva van,
	hogy emésszem magam?
	Add meg uram, hogy megtudjam!

Hang:	(Mily’ ostoba vagy fiam!)
	
Hatalmas villámlás töri meg a csendet, majd egy idegen lép Empíriuszhoz.

Idegen:	Kövess hát, ha áll még szavad,
	S lássd meg jövő célod magad.

Empíriusz (tétován):	Követlek, bár nem tudom ki vagy...

Idegen:	Nos,
	Én az vagyok aki te csak leszel,
	S te az vagy aki én voltam,
	Bennem van a jövőd, s benned a múltam.

	Remélem nekem hiszel, de ha nem,
	Hát higgy magadban, s ha magadnak
	Már hiszel, célom elértem – 
	Mert Te Én vagyok!

Empíriusz:	Megbolondulok!

Idegen:	Akkor nélküled indulok!

Empíriusz (riadtan)	Várj, én is megyek, 
	itt hagyom mindenemet!
	Várom a repülést veled!

Idegen (közönségnek):Azt nem mondtam, hogy repülés is lesz.

Empíriusz és az idegen belépnek a közelben horgonyzó csónakba.

Idegen:	Lökd el hát a szirttől a csónakot!

Empíriusz:	Sodorjatok áramok!


2. szín

Empíriusz és az idegen csónakban ülnek a tengeren, a távolból zene és énekszó hallatszik. Az Idegen feláll és a csónak elejébe megy. 

Empíriusz:	Mondd hát idegen
	Ki vagy te, s mit akarsz tenni velem? 
	Hisz fiatal vagyok, időm kevés,
	nem nyugodhatok.

Idegen:	Elmondom, hisz megtehetem,
	De előbb hallgasd meg történetem.

Empíriusz:	Kezdd el idegen!

Idegen:	Egy este a házam felé mentem
- de rímet váltok mert megunod -

Szóval hazafelé ballagok,
Égen a hold és a csillagok,
S egyszerre nagy csendesség lett.
- csendben megállok,
s az agyamon egy gondolat,
égen a villám átfutott:

s tudtam, én, már nem én vagyok!

De amikor házamba beléptem,
Rájöttem félelmem nem volt alaptalan,
Mert székemben láttam ülni Önmagam.

Empíriusz:	De mégis, mit tettél?

Idegen:	Már tudtam, hogy szöknöm kell,
	Mert az ég dörögni kezdett,
	A szél fújt, s fák dőltek el.

Empíriusz:	Hogyan menekültél meg?

Idegen:	Pszeudó úr fogadott be,
	S megmutatta azt a nagy célt
	Melyet ember még el nem ért.

Empíriusz:	Mi az hát?

Hang:	Erre a kérdésre nyílt válasz nem adható
	Helyette érje be ezzel kedves hallgató:

Idegen:	Először is utálnod kell minden Bélát,
	Aztán tanuld meg ezt a nagy nevet: Laczkó!

Empíriusz:	Ilyen egyszerű, - megtanulható!

Idegen:	Akkor jó.
	De most úgy látom be kell fejeznünk,
	Mert históriánk betölt egy lapot;
	S a nagy úr: Laczkó már talán unja.

Empíriusz:	Akkor hagyd abba, nehogy lesújtson
	Laczkó haragja.

Laczkó:	Eh, ne féljetek ti papír plecsnik,
	A legfőbb úr bár én vagyok
	- sorsotokkal én rendelkezem,
	de felettem fényes csillag ragyog,
	ami ellen nem fellebbezhetek:
	mert tollamból a tinta néha kifogy.

3. szín

Hang:	Három éve már, hogy Empíriusz
	S az idegen elhagyta a partot
	És keresik a nagy célt hasztalan.

Empíriusz és az idegen jön.

Empíriusz:	Tudom már, hogy az élet céltalan.

Idegen:	Kudarcba fulladt hát a kísérlet,
	És hiába öltem meg Pszeudót,
	A gonoszt, hogy ne győzzön a végzet,
	Mert élteti még Béla a sötétséget.

Empíriusz:	A gonosz! Végzek vele!
	Mondd meg, hol bujkál a gaz!

Idegen:	Tedd akkor hát azt, de előbb még várj
	És haragodat ne pazarold el,
	Mert a nap már kel
	S a Béla nappal fogható csak el

Empíriusz:	Ott fut a gyáva látom már!
	Menti bőrét de hiába,
	Mert haragom harcra vár!

Empíriusz futásnak ered és elkapja Bélát

Béla: 	Kegyelmezz meg nagy jó uram!

Empíriusz:	Inkább végzek veled gyorsan!
	Kívánsz e szólani fiam?

Béla:	Várj, igen, had mondjam el az életem!

Empíriusz:	Mondd hát, megengedem.

Béla:	Francba, elfelejtettem.

Laczkó:	Állj!
	A játszmának vége,
	El a tőrrel, haraggal végre
	Játék itt minden, minden e földön,
	Kegyelmet adok, ma nem kell ölnöm.

	Toll adta élet nem túl erős
	A tűzben a papír, már nem jelentős
	Az élet rajta, csak irka-firka
	Mit elolvasnak s így lesz hatalma.

	Hiába minden, engem is írtak,
	Mikor akartak, abba is hagytak...




Vége

Eredeti mű készült 1989-ben.

