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Szín: Tavaszi kert, benne három fa: Ezeréves fa, Százéves fa, Cseresznyefa és a két madár: Cinke és Vadgalamb.
CINKE
Nyitnikék! Nyitnikék! Nyitnikék!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
CINKE
Nyitnikék! Nyitnikék! Nyitnikék!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
CINKE
Csúf a hó, csúf a jég,
úgy szép, ha zöld a rét!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
CINKE
Úgy szép, ha süt a nap,
ágakon rügy fakad!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
CINKE
Még szebb, ha virág nyit,
gyümölcsfa virágzik!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
SZÁZÉVES FA
Ó, te mindent, mindent tudó,
mégis egy szót burukkoló
vadgalambja! – Hogy nem unod?
Mindig csak a tú-dod, tú-dod!
Hozzánk szólnak a cinegék,
nekünk mondják, hogy nyitnikék!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
SZÁZÉVES FA
Hogyha tudod, mondjál mást is,
csiviteljél, daloljál is,
tanuld meg a hallgatást is!
EZERÉVES FA
Korán reggel már veszekszel?
Várj csak, te is megöregszel,
nem pörölsz a madarakkal,
burukkoló vadgalambbal,
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ha te unod, én mit szóljak?
Ezeréves leszek holnap.
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
SZÁZÉVES FA
Hallod, megint csak azt fújja,
hogy ő ezt is tudja, tudja,
abbahagyja, aztán újra
csak rákezdi: tudja, tudja.
EZERÉVES FA
Ne pörölj már, azért mondja,
vadgalambnak az a dolga!
Hogyha cinkeszóval szólna,
nem vadgalamb, cinke volna!
Aranysíppal tilliózna,
akkor sárgarigó volna,
hogyha pedig csicseregne,
akkor füstifecske lenne!
Ez is lenne, az is lenne,
csak épp vadgalamb nem lenne!
Ezer éve hány ezerszer
hallom őket minden reggel,
mégis így kezdem a napot:
madárkáim, szép jónapot!
Jó uzsonnát, jó ebédet,
vadgalambnak, cinegének,
a rigónak, a fecskének!
Sok-sok hernyót és kukacot,
ki mást szeret, annak magot –
csak éhen ne maradjatok!
CSERESZNYEFA
Itt a felhő!
FELHŐ
be. Itt vagyok!
CSERESZNYEFA
Jaj de jó, esőt kapok!
Jó nagyot kortyolgatok!
FELHŐ
Kapsz esőt, de vacsorára,
addig érd be napsugárral!
Másért jöttem, azért jöttem,
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három szellő fut mögöttem,
hozzák a hírt: fölkelt már a,
elindult a Néma lányka!
MINDNYÁJAN
Jön már, jön a Néma lányka!
CINKE
Három szellő fut előtte!
VADGALAMB
Másik három meg mögötte!
FELHŐ
Közöttük a Néma lányka!
CINKE
Most ér a patak partjára!
VADGALAMB
Most szalad által a réten!
FELHŐ
Most már itt fut az ösvényen!
CINKE
Csupa harmat a ruhája!
VADGALAMB
Ideér már nemsokára!
MADARAK
Ideér már, itt van már a,
MINDNYÁJAN
megjött már a Néma lányka!
NÉMA LÁNY
bejön
EZERÉVES FA
Jó reggelt, szép Néma lány, hűséges barátunk!
SZÁZÉVES FA
Jó, hogy itt vagy ily korán!
MADARAK
Vártunk! Vártunk! Vártunk!
EZERÉVES FA
A mézízű napsugár
se kedvesebb nékünk,
mint te, kedves Néma lány,
kik érted beszélünk!
SZÁZÉVES FA
Emberek közt az egyetlen,
aki szavunkat megérted,
aki tudod, hogy a fák és
a madarak is beszélnek!
EZERÉVES FA
Tudjuk mi, hogy te vagy az
elnémított jóság,
ezért gyűlöl oly nagyon
téged a gonoszság!
Tudja, hogy a nyelved alatt
csudaszép mesék alszanak,
csuda vers és csuda ének,
s ha azok fölébrednének,
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minden kertet, minden rétet,
minden falut, minden várost
teli-telizengenének!
CSERESZNYEFA
Gyere hozzám, Néma lányka,
az éjszaka úgy megfáztam,
belefájdult minden ágam…
SZÁZÉVES FA
Nézd csak ezt a fiatal fát,
ezt a ravasz fiatalját,
hogyan sajnáltatja magát!
Még hogy beteg, még hogy fázik,
mikor először virágzik…
EZERÉVES FA
Biztosan csak azt akarja,
Néma lányka simogassa…
CSERESZNYEFA
Virágaim kéred?
Odaadjam néked?
Vagy megvárod, amíg piros
cseresznyévé érnek?
EZERÉVES FA
Buta kicsi fája!
Persze hogy megvárja!
Nem orgona vagy te,
nem hárs, nem akácfa!
Na de most már hozzám gyere,
hozzám, Néma lányka!
SZÁZÉVES FA
Előbb hozzám jöjjön,
hánccsal bekötözzön,
jaj, milyen nagy széllel
verekedtem éjjel:
egyik ágamat letörte,
Néma lányka, te kötözd be!
FELHŐ
Fussál innen máris,
elindult Kopárszív,
kilenc vad szél jön utána,
de lehet, hogy száz is!
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EZERÉVES FA
Ne törődj most más bajával,
csak magaddal, semmi mással!
FELHŐ
Kopárszívnek gyors a lába,
fuss hát, fuss hát, Néma lányka!
SZÁZÉVES FA
De ha úgy fáj! Ne menj még el!
Kötözzél be, hátha éjjel
megint verekszem a széllel!
EZERÉVES FA
Nézd csak, nézd csak, milyen kényes!
Mintha már nem is százéves,
de még olyan kicsi lenne,
mint a ma született cserje…
FELHŐ
Így fáj, úgy fáj, csak ezt sírja,
fuss csak, fuss csak, Néma lányka,
ne félj, holnapig kibírja!
SZÁZÉVES FA
Nemcsak mondom, fáj is, fáj is…
FELHŐ
Látod, itt van már Kopárszív!
KOPÁRSZÍV
bejön, odarohan a Néma lányhoz, kitépi a háncsot a kezéből, a Néma lány rémülten elszalad.
Elmentél már? Körülnézek…
meg ne halljad, hogy beszélek!
Ó, ha megmondhatnám néked,
mit érzek, ha látlak,
gyűlöllek, mint a futótűz
az avart, a nádat,
mint a májusi fagy
a virágos ágat…
Gyűlöllek, mert néma ajkad
mögött oly szép szavak laknak…
ha kinyílna, mint az ablak…
De nem! Nincs más, csak a vagy-vagy!
Mert ha megszólal a jóság:
némává lesz a gonoszság…
135
Vagy te, vagy én! Ezért tartlak
örök némaságban téged,
itt, hová ember nem léphet:
így élj eztán is örökké,
még a kertbe se jöjj többé!
Higgyed csak, hogy minden ember
úgy született, néma nyelvvel…
Háncsot visz a kosarába?
Gondja van a beteg fákra:
melyiknek fáj törzse, ága?
Majd adok én háncsot néked:
megfonom otthon kötélnek,
azzal kötözlek meg téged! El.
SZÁZÉVES FA
Csakhogy elment végre,
vissza sose jönne,
ahol jár, a levegő is
fekete körötte.
EZERÉVES FA
Ha szavunkat meg is érti ez a Néma lányka,
mégis olyan árva szegény, olyan nagyon árva!
Hiába hogy hű barátja,
ahány felhő és madárka,
ahány nyírfa, ahány nyárfa,
ahány cserfa, ahány hársfa,
cseresznyefa és akácfa.
Él szegény csak egymagába:
embernek ember a társa!
EGYÜTT
Embernek ember a társa!
FELHŐ
Igazad van! Ezer éved
gyűjtögette bölcsességed,
minden szavad bölcsesség lett.
Hogyha a Néma lánykának
találhatnánk olyan társat,
ki emberi szóval szólna
hozzá, akkor boldog volna –
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s egyszer talán ő is szólna…
Bárcsak az a fiú volna,
ki az erdőt járva,
azt füleli, mit fütyül a,
dalol a madárka?
Ha meghallja, megtanulja,
fuvolája is azt fújja!
Madárkáim, repüljetek,
lessétek ki, merre lehet
az a fiú! Ha látjátok,
legszebbik füttyszavatokkal
könnyen idecsalhatjátok…
CINKE
Vigyél, vigyél, vigyél, szárnyam,
azt a fiút megtaláljam,
idevezessem az úton,
tudod, galamb…
VADGALAMB
Tú-dom, tú-dom.
FELHŐ
No de nékem indulnom kell,
hiszen annyi munka vár:
énnélkülem sose épül föl a nyár!
SZÁZÉVES FA
Kérdi is tán már az erdő:
hol csavarog az a felhő?
EZERÉVES FA
Fuss csak, felhő, az a dolgod,
erdők, rétek szomját oltod,
de nekünk
ez a kert a műhelyünk!

Felhő el.
KOPÁRSZÍV
be.
Bár oly erős volnék,
minden fát kivágnék,
takarodna innen
fecsegő madárnép!
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Ha lomb se susogna,
ha madár se szólna,
tücsök se cirpelne,
ember se dalolna,
ha a világ, mint a szívem, olyan kopár volna,
milyen szép is volna, milyen jó is volna!
Rossz vagyok, mert rossz vagyok, mert
rossz akarok lenni,
nem szeretek senkit, engem
se szeressen senki!
Pusztuljon a jóság!
Éljen a gonoszság!
Ha jó volnék, szép is volnék,
gyönyörű szép én is,
aki gonosz, az mind csúnya,
aki meg jó, szép is!
Pusztuljon a jóság!
Éljen a gonoszság!
Csúf vagyok, mert gonosz vagyok,
gyűlölöm a szépet,
gyűlölöm a muzsikát, a
verset, a meséket!
Pusztuljon a jóság!
Éljen a gonoszság!
Csúf az arcom, csúf a szívem,
csúf a kívánságom:
aki jó csak él a földön,
mind némává váljon!
Szóval sose szóljon,
sohase daloljon,
ne is mosolyogjon,
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mindig csak zokogjon!
Mi ez, ki ez? Ki jár itten,
hol ember még sose járt?
Ki mer itten muzsikálni,
sikongatni furulyát?
GERGŐ
be.
MADARAK
be.
GERGŐ
Jó reggelt, szép asszony, madarak barátja,
mi festi jóságos arcod oly nagyon vidámra?
Csupa vidámság vagy, csupa jókedv, látom,
talán bizony annak örülsz, hogy én furulyázom?
Akkor talán másnak, a tavaszi fáknak,
annak, hogy kivirágoztak a cseresznyeágak?
KOPÁRSZÍV
No hiszen! A virágos ág!
Haszontalan cseresznyefák!
Olyanok, akár a lányok, mikor tükör elé állnak,
vége nincs a fésülködő, szépítgető cicomáknak.
Ez is hogy teleaggatta
magát levéllel, virággal,
jó, hogy bálba nem indul már
azzal a girhes akáccal!
Ha én parancsolnék nékik,
megtanítnám őket rendre,
sose nőne virág rajtuk,
se zöld levél, csak cseresznye!
Almafán is, körtefán is,
mihaszna virág nem nőne,
csak az, ami megehető,
csak az, csak az, a gyümölcse!
GERGŐ
Hány lakattal van a szíved oly nagyon bezárva?
Tán a muzsika kinyitja, figyelj furulyámra!
KOPÁRSZÍV
Csipogjál csak furulyáddal, kinő majd a szárnya:
bár így lenne, elröpülne, vissza sem találna!
Útra kelnének a fák is és te is utána.
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Nem élne itt senki más, csak én s a Néma lányka…
Jaj, már mit nem mondok, miféle bolondot!
Úgy megzavar ez a lárma…
nincs itt semmiféle lányka!
EZERÉVES FA
Megint hazudik Kopárszív!
SZÁZÉVES FA
Mindig hazudik Kopárszív!
CSERESZNYEFA
Csak hazudni tud Kopárszív!
MADARAK
Csak! Csak! Csak! Csak! Csak! Csak!
GERGŐ
Ha én tudnám, mit mondanak
virágok, fák és madarak!
KOPÁRSZÍV
Mit mondanak? Semmi mást:
csirregést és csárogást,
értelme-sincs károgást,
csipegést és huhogást,
zizegést és suhogást…
semmi mást, csak lármát, lármát,
az én fülem bosszúságát.
CSERESZNYEFA
Ha ő élne egyedül a világon,
földre szórnám, elhajítanám valamennyi virágom!
Azt kívánnám, virág helyett,
levél helyett, gyümölcs helyett
kavics nőjön az ágon!
MADARAK
Olyan legyen az ő fája,
kaviccsal teli az ága,
azt szedje a kosarába,
kavics kell az ő hasába!
MINDNYÁJAN
Az kell néki! Kavics Kopárszív hasába!
Kavicsot, csak kavicsot a Kopárszív hasába!
KOPÁRSZÍV
Megyek már, nem bírom tovább,
megbolondít ez a lárma!
Értelmetlen csiripelés,
szélkavarta fák zúgása!
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Megyek már, de te is lódulj!
Sose jöjj többé a tájra. El.
FELHŐ
be.
Hú! De dühös, de odavan,
a világból is kirohan!
Tudom, vissza se jön máma…
Gyere, gyere, Néma lányka!
MINDNYÁJAN
Gyere, gyere, Néma lányka!
NÉMA LÁNY
be.
GERGŐ
Meghallottad a furulyám? Igent int a Néma lány.
Azért jöttél ide talán? Nemet int.
Azt mondod, nem furulyámat,
őket hallottad, a fákat? Igent int.
Te a fák szavát megérted? Igent int.
Madár szavát is megérted? Igent int.
Be szép vagy. Hogy hívnak téged?
Nem akarsz tán válaszolni?
Vagy talán nem is tudsz szólni? Nemet int.
Jaj, talán
te vagy az a Néma lány? Igent int.
Próbálj szóval szólni, lelkem:
mondd ki, hogy: Jár-tam a kertben…
Ott-tan jó ba-rát-ra lel-tem…
Annyit mondj csak, hogy a kertben…
Annyit mondj csak, hogy: rá-lel-tem…
Vagy annyit mondj, hogy: rét… erdő…
A nevemet mondjad: Ger-gő…
Hallod, lányka, Ger-gő… Ger-gő…

Felhallatszik Százéves ember és Ezeréves ember hangja, akik két oldalról jönnek. Százéves ember feltűnően magas: ő a kovács, Ezeréves ember feltűnően alacsony: ő a cipész.
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SZÁZÉVES EMBER, EZERÉVES EMBER
együtt.
Ezer folyón keltem át,
ezer dombon léptem át,
át, át, át!
Ezer dombon léptem át!
Ezer felhő fölöttem,
ezer tóban fürödtem,
tem, tem, tem!
Ezer tóban fürödtem!
Ezer kertet leltem én,
ezer almát ettem én,
én, én, én!
Ezer almát ettem én!
Ezer ágyban aludtam,
ezer kutat kiittam,
tam, tam, tam!
Amíg ide jutottam!
Most, hogy végre itt vagyok,
kívánok szép jónapot,
pot, pot, pot!
Adjon isten jónapot!
SZÁZÉVES EMBER
Mért mondod azt, amit én?
EZERÉVES EMBER
Te mondod azt, amit én…
SZÁZÉVES EMBER, EZERÉVES EMBER
együtt.
Én mondom azt, amit én.
Milyen furcsa, te meg én,
csak azt mondjuk, amit én.
SZÁZÉVES EMBER
De te mért jöttél ide?
EZERÉVES EMBER
Hiszen én jöttem ide…
SZÁZÉVES EMBER
Nem is te jöttél ide…
EZERÉVES EMBER
Éppen én jöttem ide…
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együtt.
Milyen furcsa, te meg én,
oda jöttünk, hova én.
SZÁZÉVES EMBER
De én tudom, miért jöttem.
EZERÉVES EMBER
Én is tudom, miért jöttem!
SZÁZÉVES EMBER
Akkor mondd meg, miért jöttél?
EZERÉVES EMBER
Te mondjad meg, miért jöttél?
SZÁZÉVES EMBER
Te mondjad meg, s emeld meg a kalapod:
én már százéves vagyok!
EZERÉVES EMBER
Százéves vagy, s én emeljek kalapot?
Mikor én már ezeresztendős vagyok!
SZÁZÉVES EMBER
Százéves meg ezeréves,
ketten épp százezer éves!
EZERÉVES EMBER
Látszik, milyen buta vagy még,
számolni sem tanultál még!
Ezeréves és százéves
éppen ezeregyszáz éves!
SZÁZÉVES EMBER
Lehet, hogy te számolsz jobban,
de azt már én tudom jobban,
miért járom a világot:
elvesztettem a nótámat.
EZERÉVES EMBER
Megint bolondokat szólsz ám!
Én vesztettem el a nótám!
Amit tanultam apámtól,
apám meg a nagyapámtól.
SZÁZÉVES EMBER
Én is éppen az apámtól,
az apám is nagyapámtól,
a nagyapám dédapámtól,
dédapám meg ükapámtól!
SZÁZÉVES EMBER
Mert ők mindig énekeltek,
úgy dolgoztak, nóta mellett,
tudták ők azt, hogy az ének
és a munka hű testvérek!
Munka mellett szép az ének.
Ének mellett szép az élet!
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EZERÉVES EMBER
Mondok egyet: járjunk együtt!
Ketten könnyebben megleljük
a nótánkat! Együtt járva
eljutunk arra a tájra,
ahol él a Néma lányka,
mert ha ő egyszer megszólal,
verssel, dallal, meseszóval…

Ekkor felhangzik a színpad két oldalán Százszorszép asszony és Ezerszép asszony hangja.
SZÁZSZORSZÉP, EZERSZÉP
együtt.
Az én uram olyan volt,
szerette, ha nóta szólt,
szólt, szólt, szólt,
ha fölébredt, már dalolt.
Az én uram elveszett,
nem tudom, hogy hol lehet,
het, het, het,
jaj, istenem, hol lehet?…
Árkon át és bokron át,
bottal ütöm a nyomát,
mát, mát, mát,
bottal ütöm a nyomát.
Ezer falut bejártam,
térdig kopott a lábam,
bam, bam, bam,
térdig kopott a lábam!
De ha egyszer meglelem,
mér szökött el, megverem,
rem, rem, rem,
jaj de nagyon megverem!
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SZÁZSZORSZÉP
Kit versz te meg?
EZERSZÉP
Az uramat!
SZÁZSZORSZÉP
Én verem meg az uramat!
EZERSZÉP
Hogy vered meg, te töpörtyű!
Az asztalra teszel majd egy széket?
S arra mászol? Akkor tán eléred!
SZÁZSZORSZÉP
Ó, te hosszú langaléta!
Toronyhoz támasztott létra!
Ó, te égimeszelő, álmomba se jöjj elő!
EZERSZÉP
Előjövök neked ébren,
a hajadat is kitépem!
SZÁZÉVES EMBER
Nézd, a hosszú boszorkánya,
az én feleségem bántja!
EZERÉVES EMBER
Nem hagyod a feleségem,
virágszálam, ezerszépem?
SZÁZSZORSZÉP
Csakhogy megvagy, drága férjem,
én kicsike párom!
EZERSZÉP
Csakhogy újra látlak téged,
én szép óriásom!
SZÁZSZORSZÉP
De most aztán elég volt a világcsavargásból,
hazaviszlek, soha többé ki sem mégy a házból!
EZERSZÉP
Hazaérjünk, édes párom,
még az ajtót is bezárom.

Mindkét asszony a másik férjét vonszolja a színpad szélére.
SZÁZSZORSZÉP
Jaj, hát ez nem az én férjem!
Kiérnénk az útra,
olyan kicsi, mint a borsó,
rögtön elgurulna.
Ezerszépnek.
Engedd el az uramat!
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EZERSZÉP
Ó, te hosszú, hát te ki vagy,
hazavinném, még az kéne:
az ajtónkon be sem férne!
SZÁZÉVES EMBER
Ezeréveshez.
Nem megyek én, te jössz velem,
ha kell, akár száz tengeren,
míg a nótám meg nem lelem.
EZERÉVES EMBER
Én sem megyek, te jössz velem,
ha kell, égig nyúló hegyen
de a nótám megkeresem.
SZÁZSZORSZÉP
Még hogy tenger, még hogy égig
nyúló hegyek! Az kell nékik!
EZERSZÉP
Már csak a csavargást értik,
velünk mi lesz, meg sem kérdik.
SZÁZÉVES EMBER
Mi lenne már, mi más lehet:
Én teveled…
EZERÉVES EMBER
Én meg veled…
SZÁZÉVES EMBER, EZERÉVES EMBER
együtt.
Most már ki-ki a párjával,
nem szomorú egymagával,
nemcsak maga árnyékával,
de úgy megyünk nemsokára,
hogy most már a, hogy most már a,
már a megtalált nótával!
SZÁZSZORSZÉP
Két bolondja, már azóta…
EZERSZÉP
Hová is lett az a nóta?
SZÁZSZORSZÉP
Jött a tél, és betakarta.
EZERSZÉP
Jött a tavasz, kikaparta.
SZÁZSZORSZÉP
Nyári szellő jött, felkapta.
EZERSZÉP
Őszi szélnek továbbadta…
SZÁZSZORSZÉP
Szél elvitte, el is hagyta.
EZERSZÉP
Messzi réten elhullatta.
SZÁZSZORSZÉP
Jött az új tél, betakarta
EGYÜTT
Hó fölötte, hó alatta.
SZÁZÉVES EMBER
Nem olyan ám az a nóta,
szél azt soha el nem hordja!
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SZÁZÉVES EMBER, EZERÉVES EMBER
együtt.
Se azelőtt, se azóta,
sose hal meg a szép nóta!
SZÁZSZORSZÉP
Már száz éve keresi,
s nem tudja, hogy hol van.
Talán Seholsincs országban,
talán bizony ott van!
EZERSZÉP
Ezer éve keresi, de meg nem találja,
fogja magát, elindul Seholsincs országba.
EGYÜTT
recitálva mondják.
Seholsincs országban, sehol se volt kertben,
addig-addig keresgéltem, amíg semmit leltem.
SZÁZSZORSZÉP
Nincsen ottan nappal, nincsen ottan éjjel,
csak a semmi, de még az is csak úgy szerteszéjjel!
EZERSZÉP
Fönn a semmi égen semmi nap világít,
attól van ott olyan sötét, hogy semmi sem látszik!
SZÁZSZORSZÉP
Sohase nőtt fákon nincs-madarak szólnak,
nincsen-csőrrel azt fütyülik: nesze semmi, fogjad!
EZERSZÉP
Hogyha megfogtátok, el ne engedjétek,
holnapután kiskedden lesz szita-szita péntek!
SZÁZSZORSZÉP
Semmilyen se réten, nézzétek csak, éppen
szalad egymagába az a Néma lányka.
SZÁZSZORSZÉP, EZERSZÉP
együtt.
Uccu rajta, két bolondja, fussatok utána!
GERGŐ
Sehova se fussatok, nem semmilyen réten,
de itt van a Néma lány előttetek éppen.
SZÁZÉVES EMBER
Teljesült hát szívem vágya,
végre látlak, Néma lányka!
EZERÉVES EMBER
Épp ilyennek képzeltelek,
SZÁZÉVES EMBER
Olyan szép vagy, lelkem lánya,
mint tavasszal odahaza
kertemben a tulipánfa!
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EZERÉVES EMBER
Mint ablakban a muskátli,
ablak alatt a leánder!
SZÁZÉVES EMBER
Olyan szép vagy, hogyha rád néz,
rögtön boldog lesz az ember.
SZÁZSZORSZÉP
Kert meg ablak meg muskátli,
tulipánfa meg leánder,
hát még rózsa, rozmaring és
nem-tudom-mi-virág nem kell?
EZERSZÉP
Igaza van Százszorszépnek,
„Így szép, úgy szép”, csak dicsértek,
ahelyett hogy megkérnétek,
adja elő, hogyha nála,
ha szájába, ha torkába
van az az elveszett ének…
GERGŐ
Ajtóstul a házba? Csizmástul az ágyba?
Várjatok, míg szóra nyílik kinccsel teli szája.
EZERSZÉP
Kinccsel teli… teli… teli…
SZÁZSZORSZÉP
Szóra… szóra… szóra…
EZERSZÉP
Látom én már, itt se jutunk soha semmi jóra!
SZÁZSZORSZÉP
No, még most se szólalsz, májusszemű lányka?
Világgá ment bolondoknak szíve vágya, álma,
EZERSZÉP
Ablakban muskátli, kertben tulipánfa…
GERGŐ
Ne merjétek csúfolni őt,
nagyon megbánjátok,
úgy elmegyünk mindjárt innen,
többé sose láttok!
SZÁZÉVES EMBER
Jaj, ne menj el, Néma lányka!
EZERÉVES EMBER
Mi lesz velem, nézz reám!…
SZÁZÉVES EMBER
Elárulom titkom néked,
hogyan értem meg száz évet.
Hogyan lettem százéves,
mikor még csak húszéves,
mert épp ma húszéves volnék,
hogyha még most is dalolnék,
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de mióta a nótámat
elveszítettem: ahány nap,
annyi év! Jaj, annyi év!
Mindennap egy évvel vagyok
öregebb, ha nem dalolok!…
Segíts, Néma lányka!
EZERÉVES EMBER
Jaj, én is így vagyok vele,
ahány napja, annyi éve,
épp ma lettem ezeréves,
holnap már ezeregy éves,
és azután ezerkettő,
ezerhárom, ezernégy:
mi lesz vélem, ha elmégy?
EZERSZÉP
Nyisd ki hát a szádat,
ha tudod nótánkat…
SZÁZSZORSZÉP
Hát azt ugyan várjad,
akár neki beszélsz, akár
ezeknek a fáknak!
EZERÉVES FA
Ezt már nem hallgatom tovább!
Nem azért nőtt rajtam az ág,
az egyiket én kapom el,
a másikat te kapod el!
EZERÉVES FA
együtt.
Nosza ágam! Rajta ágam!…
SZÁZÉVES FA
együtt.
Kapaszkodj meg a hajában!
SZÁZSZORSZÉP
Jaj, a hajam! Jaj, ki bántja!
Minden szálát kicibálja!
EZERSZÉP
Jaj, fönnakadtam az ágon!
Segíts! Segíts! Édes párom!
SZÁZÉVES EMBER
Láttad Gergőt, milyen nagyot,
milyen jóízűt kacagott?
De csak ő – a Néma lány –
nevetni se tud talán?
EZERÉVES EMBER
Látod, Százéves, ez lehet:
a Néma lány nem nevetett…
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talán azért nem beszélhet,
nevetni sem tanult még meg!
SZÁZÉVES EMBER
Gergőhöz.
Mondd, fiú, hallottad már nevetni a Néma lányt?
GERGŐ
Nem hallottam még nevetni, csak mosolyát láttam!
Mosolyában annyi szín van, mint a szivárványban.
Annyi szín és annyi fény, de nevetni még sohase,
sohase hallottam én!
EZERÉVES EMBER
Ez lesz a baj! Mit kell tenni?
SZÁZÉVES EMBER
Meg kellene nevettetni,
hogy majd akkorát kacagjon: némasága fölfakadjon,
visszakaphassuk a nótát,
Ezeréves: kezdd a mókát!
EZERÉVES EMBER
Néma lányhoz.
Neked móka, móka kell,
nekem nóta, nóta kell!
Adok néked mókát,
Adj cserébe nótát!
SZÁZÉVES EMBER
Mosolyog, de nem kacag,
kezdjél mókát másikat.
EZERÉVES EMBER
Itt van hát a másik móka,
ez a móka még apróka,
de ha megnő akkorára,
elindul majd a határba.
Ott rátalál egy rókára,
róka ránéz a mókára,
akkorát kiált a móka…
EZERÉVES EMBER, SZÁZÉVES EMBER
együtt.
Rögtön elszalad a róka!
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Gergő nevet, Néma lány mosolyog.
SZÁZÉVES EMBER
Kuncog már, de nem kacag –
kezdd el a harmadikat!
EZERÉVES EMBER
Kiskoromban az irkámon
volt egy ilyen ákombákom
hát egyszer csak látom, látom:
két lábra áll az irkámon,
úgy indul el ákombákom.
Azt hittem, már sosem látom,
oly messze ment ákombákom,
de mikor az erdőt járom,
ül az ágon,
ákombákom,
s rajta van a nagykabátom.
Szólok hozzá: „Ákombákom,
mért vitted el a kabátom?
Eső esik, mindig ázom,
hideg szél fú, mindig fázom…
légy olyan jó, ákombákom:
add vissza a nagykabátom!”
S képzeljétek, jövő nyáron,
eljött hozzám ákombákom:
s visszaadta nagykabátom!
SZÁZÉVES EMBER
Most már majdnem, majdnem nevet –
kezdjed el a negyediket.
EZERÉVES EMBER
Úgy kezdődik a negyedik…
SZÁZSZORSZÉP
A negyedik, az ötödik…
a hatodik, a hetedik…
soha meg nem nevettetik!…
EZERSZÉP
Ne kezdd újra, mert megint
fennakadsz az ágon!
Hogy én egyet szóltam is,
most már szánom-bánom!
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SZÁZSZORSZÉP
Bánom is én, hogy mit bánsz, te
hosszú langaléta,
mondd csak, mit látsz odafent,
égig érő létra?
SZÁZÉVES EMBER
Létra?
EZERÉVES EMBER
Létra?

Hirtelen károgás hallatszik, egyre erősödik, majd elhalkul, végül elcsendesedik, ekkor befut
KOPÁRSZÍV
Kár, hogy ezek idejöttek,
ellenem csúf tervet szőttek,
így meg úgy kimesterkedték,
Néma lányt megnevettetik. Kár!
Jaj nekem, ha meg is szólal,
nékem gyász, mi néki óhaj,
ha rábírják a beszédre,
életemnek vége, vége! Kár!
Kár, hogy dél van, kár, hogy fény van,
kár, hogy nem örökké éj van!
Ó, ha most is este lenne,
égről a nap ha leesne,
szebb a fénynél a sötét ég,
csendet hozna a sötétség.
Hold és csillag, hívlak, hívlak,
űzzétek el a napot,
minden szemre álmot,
minden szájra némaságot hozzatok.

Halk zenénél lassú sötétedés, feljönnek a csillagok. A színen levő szereplők elálmosodnak és elalszanak.
SZÁZÉVES FA
Elaludt a Néma lányka…
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CSERESZNYEFA
Milyen boldog, szép az álma!
EZERÉVES FA
Azt álmodja, már nem néma,
most már nyelve hegyén él a,
él a szó, és a beszéd.
SZÁZÉVES FA
A Kopárszív gonosz vágya
így változott visszájára!
EZERÉVES FA
Rossz kívánság, gonosz szándék,
így lett gyönyörű ajándék…
MINDNYÁJAN
Aludj, lányka, álmodj szépet,
azt, ami a legszebb néked,
versek, mesék édesanyját –
szóval szóló szép beszédet!

Függöny ereszkedik le. Néma lány Gergőt kézen fogja.
NÉMA LÁNY
Szólni tudok, már beszélek!
Melyik szó legyen az első?
Elsőnek a neved mondom,
milyen szép a neved, Gergő…
GERGŐ
Mert szépen hangzik a szádból,
mondjad újra, mondjad százszor!
S ha ezerszer is kimondtad,
akkor a te neved mondjad!
NÉMA LÁNY
Jaj, nekem még nevem sincsen,
engemet csak Néma lánynak
szólítanak barátaim,
a madarak és az ágak.
Úgy éltem Kopárszív mellett,
soha még egy szót se mondott,
így tanultam meg, mit szólnak
füvek, madarak s a lombok.
GERGŐ
Hát te igazán megérted,
mit a madarak beszélnek?
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Nemcsak csipognak, pityognak,
fütyülnek és csiripelnek?
NÉMA LÁNY
Ó, dehogyis, szólnak mást is,
van őnekik szavuk száz is,
vagy talán még ezerszáz is!
Figyeld csak a cinegét…
azt mondja, hogy „Nyitnikék!
Elolvadt a hó, a jég,
ne aludjon kert, a rét,
az a dolguk: nyitni, nyitni, nyitni,
virágot, rügyet kinyitni!
Nyitni, nyitni, nyitnikék!”
Nem mindig ilyen vidámak,
mikor téli ágra szállnak,
eledelre nem találnak,
panaszkodnak: „Nincs… nincs… nincs…
itt sincs… itt sincs… itt sincs… sincs!”
Ha valamit mégis lelnek,
még akkor sem örvendeznek,
mert keveset ád a tél –
mondják is, hogy „Kicsit ér,
kicsit ér, kicsit ér!”
Hallod, milyen madár szól itt?
S hallod, éppen téged szólít:
„Fiú! Fiú!”
GERGŐ
A rigó!
NÉMA LÁNY
Ő az bizony, a rigó!
Téged szólít, tőled kérdi:
tudsz számolni? Mondd meg néki:
ezer fán mennyi dió?
Felelj neki: Millió!
Hallod, ugye, épp azt mondja:
tavaly ősszel megszámolta.
154
„Ezer fán annyi dió,
hogy éppen egymillió!
Fiú! Fiú! Millió! Fiú! Fiú! Millió!”
GERGŐ
De jó neked, hogy megérted
ezt a sok-sok csudaszépet! Pacsirtaszó.
Hát ez milyen madár lehet?
Hisz ez csak pacsirta lehet!
Hogy fölrepül, mily magasra!
Mindjárt eléri az eget!
NÉMA LÁNY
Ő az, ő az, a pacsirta!
Mindig csak az eget járja,
földön fészkel, égen szárnyal,
sohase röpül a fára!
Figyeljed csak, milyen tréfás,
jókedvű a mondókája:
„Felmegyek, felmegyek! Megnézem az eget!
Kérek ott szekeret, lovat és szekeret!”
GERGŐ
Egyem a csőrüket! Mit kérnek? Szekeret?
NÉMA LÁNY
Azt, azt, lovat, szekeret…
GERGŐ
Hát a fák, ők is beszélnek?
NÉMA LÁNY
S mennyi bölcset tudnak ők!
Gyere, bemutatlak téged…
Hiszen én most már beszélek…
Ezeréves fáról.
Lombja ezerszer lehullott, és ezerszer újranőtt…
Ő pedig a vándor Gergő,
emberek között az első,
aki hozzám szóval szólott…
Rámutat a Százéves fára.
Ő pedig száz tavaszt látott,
százszor hajtott levelet.
Cseresznyefához.
Ő most virágzik először,
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ő a fák közt még gyerek…
Körös-körül a környéken
mind barátom, mind testvérem,
hegyen-dombon és lapályon,
itt és ott az egész tájon
minden növényt ismerek,
minden fát és minden bokrot,
rajtuk minden levelet!
Egyszer… nem is olyan régen…
fehér hold úszott az égen,
és amott az erdőszélen,
azon a tisztáson
örömükben, hogy tavasz lett,
a bokrok is táncba kezdtek,
szinte most is látom…

Tánc.
KOPÁRSZÍV
bejön.
Nem menekülhetsz előlem,
álmodban is megkereslek!
Cimboráid erdők, kertek
hiába is rejtegetnek!
Vagyok egy, de leszek kettő!
Úgy is kevés? Leszek három!
Fényes délben földre szálló
koromszárnyú éjszakádon!
NÉMA LÁNY
Egy Kopárszív… még egy… még egy…
a fák Kopárszívvé váltak!
Segíts, Gergő! Hol vagy? Merre?
Nem talállak! Nem talállak!

Sötét, függöny le, majd a világos színen, minden szereplő abban a helyzetben a Néma lány zokogá156sára lassan ébredni kezd, csak Kopárszív alszik tovább.
SZÁZÉVES EMBER
Mért zokog a Néma lány?
EZERÉVES EMBER
Rosszat álmodott talán…
EZERSZÉP
Én most ébren álmodok,
arról, hogy otthon vagyok!
Hagytam otthon puha ágyat,
s holnap is a földön háljak?
Kutya egye a nótádat!
Velem jössz most, szedd a lábad!
SZÁZSZORSZÉP
Én se teszek másképp.
Nem tréfa, nem játék!
Ha tovább is itt maradunk,
mindig földön hálnék!

Kopárszív horkol.
SZÁZÉVES EMBER
Mi hallatszik, nem hallatszik?
EZERÉVES EMBER
Hiszen ez még alszik!
GERGŐ
Így járta meg, mit kívánt,
fényes délben éjszakát!
Menjünk együtt, amíg alszik,
vigyük el a Néma lányt!
SZÁZÉVES EMBER
Ez aztán az okos beszéd!
Induljunk hát máris,
nehogy addig felébredjen,
a gonosz Kopárszív!
SZÁZSZORSZÉP
Hát nem bánom, jöjjön velünk,
csak egyszer már otthon legyünk!
EZERSZÉP
No gyere hát, lányka,
legyen otthon a kertünkben
még egy tulipánfa!
EZERÉVES FA
Menj csak, menj csak, Néma lányka,
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ne légy örökké bezárva
némán, mint egy néma várba,
Kopárszív birodalmába!
SZÁZÉVES FA
Menj csak, menj csak, Néma lányka,
embernek ember a társa!
FÁK ÉS MADARAK
Embernek ember a társa.
GERGŐ
Búcsúzzunk el Kopárszívtől,
kívánjunk jó éjszakát!
MIND
Jó éjszakát!
GERGŐ
A párnája kő legyen!
MIND
Kő legyen!
GERGŐ
Takarója sár legyen!
MIND
Sár legyen!
GERGŐ
Soha föl ne ébredjen!
MIND
Soha föl ne ébredjen!

Énekelve.
ASSZONYOK
Menjünk, menjünk, gyere, lányka,
édes férjem falujába.
FÉRFIAK
Menjünk, menjünk, gyere, lányka,
Százéves szép udvarába.
ASSZONYOK
Gyorsan, gyorsan, gyere, lányka,
csak Kopárszív meg ne lássa.
FÉRFIAK
Gyorsan, gyorsan gyere velünk,
holnap reggel odaérünk.
ASSZONYOK
Meglásd, hogyha odaérünk,
mindig, mindig vígan élünk.
MIND
Meglásd, hogyha odaérünk,
mindig, mindig vígan élünk.

Elvonulnak.

Függöny
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Második rész

Szín: Kertes udvar, háttérben kétoldalt kovácsműhely és cipészműhely. Középen egy kút, Százéves ember a kovácsműhelyben, Ezeréves ember a cipészműhelyben ül.
SZÁZÉVES EMBER, EZERÉVES EMBER
együtt.
Megvirradt már még egy reggel,
meddig bírja így az ember?
Ahány nappal, annyi éjjel,
mindig öregebb egy éjjel.
Ha ez így megy, még lehet,
százezer éves leszek.
SZÁZÉVES EMBER
Hát a szomszéd mit csinálhat?
Nem láttam, csak múlt vasárnap,
mikor a faluba érve,
én ide, ő oda tért be.
EZERÉVES EMBER
Ő sem dolgozik talán még,
ő is teng-leng, mint az árnyék.
Vagy ül csak, s a falra néz,
hull a falról már a mész…
SZÁZÉVES EMBER
Falon a pók dolgozik,
lám, ő nem unatkozik,
egyik szálat másik szálhoz
kötözi, mindent behálóz,
falat és mennyezetet,
a végén majd engemet…
Nem kár értem, hiszen napszám
aluszik a sok jó szerszám…

Százszorszép, Ezerszép tálcával kezükben bejönnek a műhelybe.
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SZÁZSZORSZÉP
Megint magában beszél…
EZERSZÉP
Itt a tej, itt a kenyér!
SZÁZSZORSZÉP
Egyél, lelkem, drága férjem,
nehogy éhenhalj még nékem…
EZERSZÉP
Nem alszik vasárnap óta!
Mint akinek semmi dolga…
SZÁZSZORSZÉP
Ül, csak ül
a műhelyben egyedül
a bolondja!
EZERSZÉP
Nincs más gondja,
még mindig csak az a nóta!
SZÁZSZORSZÉP
Elveszett, hát elveszett:
van más nóta a világon,
dalolhatsz még eleget!
SZÁZSZORSZÉP, EZERSZÉP
együtt.
Itt a kenyér, itt a tej!
Vagy talán már ez sem kell?
SZÁZÉVES EMBER
Hagyj békében! Ne perelj!
SZÁZSZORSZÉP
Igyál, egyél, itt a tej!
EZERÉVES EMBER
Hagyj békén, ne kerepelj!
EZERSZÉP
Hozok neki lágy kenyeret…
SZÁZSZORSZÉP
Hozok teli bögre tejet…
EZERSZÉP
S még azt mondja, hogy perelek!
SZÁZSZORSZÉP
Azt mondja, hogy kerepelek!
EZERSZÉP
Jaj, mi lesz ennek a vége!
Jutok szomorú vénségre!
SZÁZSZORSZÉP
Kilenc ló járt itten tegnap,
azt kérte, hogy megpatkoljad,
persze hogy elmentek máshoz,
az esze-van bölcs kovácshoz,
nem egy ilyen félnótáshoz!
SZÁZÉVES EMBER
Fél nóta… fél nóta…
ha már annyi volna…
az elveszített nótának
épp a fele volna…
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EZERSZÉP
Kilenc kislány járt itt tegnap,
azt kérte, hogy megpatkoljad
cipőjüket – úgy elmentek,
ide többé sose jönnek.
Azt mondták, hogy mennek máshoz,
kinek kedve van munkához,
nem egy ilyen félnótáshoz!
EZERÉVES EMBER
Fél nóta… fél nóta…
ha már ennyi volna…
én azt eldúdolnám,
szomszéd is dúdolna,
addig-addig dúdolgatnánk.
egész nóta volna!
SZÁZSZORSZÉP
Egész bolond vagy te!
Nem félbolond vagy te!
Milyen sok eszed volt régen,
s nem maradt egy csepp se!
Ezt az Ezerévest,
ezt is jól fölszedted,
asszonyostul a falunkba,
szomszédunkba,
a nyakunkba
idetelepedtek!
Kellett rossz szomszédság?
Kellett, mint az átok!
Egyebet se tanulsz tőle, csak a lustaságot!
SZÁZÉVES EMBER
Ne beszélj bolondot! Egy hete se láttam!
Hiszen tudod, azóta az
udvaron se jártam!
EZERSZÉP
Kellett nekünk idejönni, egy faluból másba?
Mert hogy együtt majd könnyebben
lelnek a nótára…
Leltél bizony, leltél,
nóta helyett másra,
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Mihaszna kovácsra!
Nem tanít meg ő egyébre, csak a lustaságra!
EZERÉVES EMBER
Hagyd már a kereplőt, mikor láttam én őt?
EZERSZÉP
Ezt is idehoztad,
ez is itt sípolgat!
Mikor megy el már útjára,
ma este vagy holnap?
SZÁZÉVES EMBER
Nem megy el se ma, se holnap!
Hát ilyen nagyon gonosz vagy?
Ha elmenne: az a lányka
mindig csak sírna utána!
SZÁZSZORSZÉP
Néma lányt is csak etessem,
megmosdassam, fésülgessem,
még az ágyát is megvessem,
mint magamét, úgy szeressem?
SZÁZÉVES EMBER
Még annál is jobban!
egyszer már megmondtam!
EZERÉVES EMBER, SZÁZÉVES EMBER
együtt.
Mondom most még egyszer,
ha kell, még ezerszer,
úgy vigyázz a Néma lányra,
mint a szemed világára!
Még annál is jobban!

A két asszony ijedten el.
EZERÉVES EMBER
Hű, de mérges voltam,
mit mondtam, nem mondtam…
SZÁZÉVES EMBER
Édes párom, feleségem,
talán megbántottam…
EZERÉVES EMBER
Hiszen igaza van néki,
takarít és főz rám,
SZÁZÉVES EMBER
Nekem pedig mikor is volt
a kezemben szerszám…
EZERÉVES EMBER
Hű, de álmos lettem!
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SZÁZÉVES EMBER
Hány napja nem alszom…
EZERÉVES EMBER
Most érzem csak, csupa, csupa
pókháló az arcom…
SZÁZÉVES EMBER
Hát vajon a szomszéd?
Ő most mit csinálhat?
EZERÉVES EMBER
Úgy hallatszik odaátról,
mintha horkolnának…
SZÁZÉVES EMBER, EZERÉVES EMBER
együtt.
Mégis én horkolnék,
vagy mégis a szomszéd?
Vagy ő, vagy én…
Ő volna én…
Én pedig ő volnék…

Elalszanak.

Néhány taktus fuvolaszó, aztán bejön Gergő, majd bejön a Néma lány, láthatóan bátrabban, és odaszalad Gergőhöz.
GERGŐ
Meghallottad furulyámat?
Azért jöttél?
Tovább játsszak?
Azt akarod, hogy beszéljek?
Ó, hogyha te beszélnél már…
ahogy egyszer beszéltél már…
Igen… igen… akkor… ottan…
szóltál hozzám… azt álmodtam…
mikor Kopárszív kertjében
éjszaka lett fényes délben,
azt álmodtam: nevem mondtad…
igen… igen… nevem mondtad,
s emberszóra fordítottad a madarak énekét…
Akkor te is azt álmodtad, amit én,
szállt a cinke, szólt a cinke,
fütyülte a tititét,
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emberszóra fordítottad,
azt mondtad, hogy nyitnikék!
Szállt a rigó, szólt a rigó,
azt fütyülte: Tillió!
Emberszóra fordítottad,
azt mondtad, hogy millió!
Ugye szépet, jót jelenthet:
ketten álmodni egy álmot…
De szépen tudnál beszélni!
Milyen szép a kacagásod!…
Mintha szájadból a szó már
kinyílana: mintha szólnál…
Látom már, ajkadra írva
az első szó első szirma…
Úgy szeretném már, úgy vágyom,
hogy megszólalj! Furulyámon –
hallgassad csak, el is játszom,
mily igen nagyon kívánom!
FELHŐ
be. Hű, de nagyon elfáradtam!
Nagy a világ, nagy az ég!
Ennyit bizony nem futottam,
életemben soha még!
Csak tudnám, hogy nemhiába
futottam ily lóhalálba,
eljutok a tájra, ahol…
meglátja a Néma lányt
itt a Néma lányka!
Jaj de jó, hogy itt talállak,
azt hittem, már sose látlak!
Bejártam a fél eget,
száz erdőben ezer fától
megkérdeztem: „Nem tudjátok, hol-
merre van a Néma lányka?”
Mind azt mondta, hogy nem látta…
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Továbbfutottam az eget,
elhagytam minden felleget,
láttam olyan mérges szelet,
mint a kutya, megkergetett!
Nézd csak, még most is reszketek…
No de csakhogy már itt vagyok,
azért futottam, hírt hozok:
amikor ti eljöttetek,
gyűltek, gyűltek a fellegek,
apám, anyám, öcsém, húgom,
elborították az eget!
Három napig éjszaka lett!
De negyedik nap fölébredt!
és azóta keres téged
a Kopárszív, azt kiáltja,
hegyet járva, völgyet járva,
erdőt járva, rétet járva,
minden vidéket bejárva,
átkozódva csak kiáltja:
Megtalállak, Néma lányka!

Leereszkedő függöny, előtte Kopárszív, kinek játéka: viaskodás az őt üldöző fákkal és madarakkal.
KOPÁRSZÍV
Föld omolhat, ég szakadhat:
mégis a kezembe kaplak!
Ahány erdő, tűzzé válhat,
ahány mező, vízzé válhat,
mind, mind az utamba állhat,
mégis, mégis megtalállak!
Még a fák is lábra keltek,
ők is utánam eredtek!
Átkozott fák, gonosz ágak,
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cimborái Néma lánynak,
hogy csapkodnak, hogy cibálnak,
leszaggatják a ruhámat!
Arcom marják, hajam tépik,
tüskét szórnak az utamba,
már a talpam is fölvérzik! Kis szünet.
Hess te! hess te! hess te! hess te!
Ahány madár, nekem esne!
Hess te, hess te, csúf madárja,
csőrét a szemembe vájja!
Rigó, fülemüle, cinke,
mintha karvaly, vércse lenne!…
Úgy csapnak rám, tépnek, vágnak!
S egyre nő, nő a madárhad!
Most már a csókák is jönnek!
Már a varjak is rám törnek!
De ha mind, mind ide szállna,
vadgalamb is sassá válna,
csőrével mind engem vágna,
és a világ minden fája,
minden fának minden ága,
engem szaggatna, cibálna:
száz életem, száz halálom,
a Néma lányt megtalálom,
mégis, mégis megtalálom!

Pillanatnyi sötétség, függöny fel, kivilágosodik, a játék ugyanott tovább folytatódik. Néma lányka a kútnál áll. Ezeréves ember és Százéves ember néhány lépés távolságban nézik, amit a Néma lány magába roskadva nem vesz észre.
SZÁZÉVES EMBER
Kijöttem már, hogy megnézzem,
hogy él nálunk ez a lány.
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Azt hittem, csak kacag, játszik,
az élete már vidám.
De csak búsul itt az árva,
olyan halvány, mint az árnya…
EZERÉVES EMBER
Bizony olyan, mint az árnyék…
Ha itt meg nem állunk,
mondta az én feleségem,
virágszálam, ezerszépem,
jobb lett volna nálunk.
Az én kertemben már érik,
érik a cseresznye,
ha ott lenne, mind leszedné,
piros cseresznyét megenné,
ő is piros lenne!
SZÁZÉVES EMBER
Kertem… kertem… Nem az a baj,
ne hidd, Ezeréves!
Ez a kislány nem gyümölcsre, szeretetre éhes!
Szeretetre éhes, szeretetre szomjas.
Akkor boldog, ha szemünkből szeretetet olvas.
EZERÉVES EMBER
Hiszen úgy szeretem én már,
lányomnak fogadnám,
mind a négy cseresznyefámat,
körtefámat,
almafámat,
még az aranyalmafámat,
azt is neki adnám!
SZÁZÉVES EMBER
Akkor lesz ő a te lányod,
mikor eljön sohanapja!
Nemcsak minden rózsafámat,
még a házam is megkapja!
Nem te, én leszek az apja!
EZERÉVES EMBER
Rózsafádat
meg a házat,
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azután mi mást még?
Játék is kell egy kislánynak,
sok-sok szép ajándék.

Bejön Ezerszép és Százszorszép, hátul megállnak, hallgatják Százéves és Ezeréves párbeszédét.
Mennyi bőr a műhelyemben, mindből labdát varrnék,
ha egyiket elvesztené, másnap újat adnék!
SZÁZÉVES EMBER
Azért, hogy én kovács vagyok,
nemcsak vasat kalapálok,
fogom is már a fejszémet,
az erdőig meg sem állok:
kivágom a legszebb fát ott,
hazahozom, farigcsálok
fából annyi bábut néki,
mindennap kap, hogyha kéri!

Százéves ember, Ezeréves ember más-más irányban el, Százszorszép és Ezerszép előrejön, de nem mennek a Néma lányhoz.
EZERSZÉP
Ezek aztán értik, ezek aztán tudják,
labdával, bábuval jól megvigasztalnák…
Csakhogy le nem ülnek melléje a földre,
vagy fogócskát nem játszanak vele körbe-körbe…
Más baja van néki, más szomorúsága:
nagylány az már, s úgy él köztünk,
mint egy kicsi lányka…
SZÁZSZORSZÉP
Igazad van, Ezerszép,
megnőtt ez a lányka,
mégis olyan a cipője,
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olyan a ruhája,
mint egy kisgyermeknek…
Mit kellene tenni?
EZERSZÉP
Én már tudom! Szép ruhába,
ami illik egy nagylányra,
föl kell öltöztetni.
SZÁZSZORSZÉP
Menjünk hát hozzája,
hívjuk a szobába,
öltöztessük, mint egy nagylányt,
gyönyörű ruhába!
Néma lányhoz.
Mért vagy ilyen szomorú, nem jó itt tenéked?
EZERSZÉP
De mi kitaláltuk,
hogyha nem is mondod,
mért lógatod úgy a fejed,
mi bajod, mi gondod.
Gyere, Néma lányka, velünk a szobába,
bejössz, mint egy kicsi veréb,
s kijössz, mint egy páva!…

Mindhárman el.

Százéves ember és Ezeréves ember bejön. Az első egy bábut, a másik egy labdát hoz.
EZERÉVES EMBER
Megvarrtam a labdát a Néma lánykának!
SZÁZÉVES EMBER
Ó hogy fog örülni ennek a babának!
Ennek fog örülni!
EZERÉVES EMBER
De ennek még jobban!
Így labdázik majd a kedves –
kapd el, kapd el gyorsan!

Ezeréves ember és Százéves ember labdáznak, Gergő jön furulyázva. Hirtelen zavartan megállnak.
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EZERÉVES EMBER
Varrtam neki labdát…
SZÁZÉVES EMBER
Faragtam egy bábut,
hogyan fog majd játszadozni,
éppen kipróbáltuk…
GERGŐ
Milyen jó vagy te, Százéves,
te is, kedves Ezeréves…
Azt hiszitek, hogy a labda
s a bábu megvigasztalja?
Nem hiszem én…
EZERÉVES EMBER
Hát mi bántja?
GERGŐ
Csak azt tudom, lassan szállva,
alacsonyan meg-megállva,
mintha már a földön járna,
mintha valakire várna,
jött egy felhő, és azóta
szomorú a Néma lányka.
Pedig addig oly vidám volt,
hozzám futott, ha meglátott,
úgy nézett rám, szinte már szólt,
azt hittem, már újra látom,
azt a csuda-csuda álmot!
Szóval szólt. A nevem mondta:
Gergő! Gergő! – kiáltotta.
S emberszóra fordította a madarak énekét…
SZÁZÉVES EMBER
Hát akkor nem labda, baba,
más a Néma lány bánata!
Az, hogy társtalan szegény!
EZERÉVES EMBER
Az, hogy társtalan szegény?
SZÁZÉVES EMBER
Igen, az. Már tudom én! Gergőhöz.
Hiszen úgy élt annyi évet,
sohase hallott beszédet,
más embert sohase látott,
csupán azt a gonoszságot,
az első szót tőled kapta,
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álmában azt visszaadta…
És azóta oda vágyik, álomtól a valóságig,
van-e, aki elvezesse?
Közel van az, vagy még messze,
az a legszebb csuda ország,
melynek a neve: valóság?
GERGŐ
Álomtól a valóságig…
Társat keres? Társra vágyik?

Százszorszép és Ezerszép bejön, közöttük a gyönyörű ruhába öltöztetett Néma lány. Százéves, Ezeréves, Gergő álmélkodva nézik.
SZÁZSZORSZÉP
Most lett csak a lányka,
most lett tulipánfa!
EZERSZÉP
Most lett rózsa és rezeda,
rozmaring és mályva!
SZÁZÉVES EMBER
Szaladj hozzám, édes lánykám,
lábon járó tulipánfám,
úgy fuss hozzám, mint apádhoz!
EZERÉVES EMBER
Énrám hallgass, mint apádra,
hozzám szaladj, Néma lányka,
hozzám fuss, ne a kovácshoz.

Néma lány Gergőhöz szalad.
SZÁZSZORSZÉP
Lám, a tulipánfa, hová visz a lába?
Nem is a cipészhez, nem is a kovácshoz,
bizony szalad máshoz!

Hirtelen sötétség. Függöny le; előtte dúltan, rongyosan Kopárszív.
KOPÁRSZÍV
Jaj nekem, jaj, százezerszer!
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Három napja szúrnak, vágnak,
nemsokára széjjeltépnek a madarak és az ágak!
Ezer erdő fut utánam,
már a vizek is követnek,
ahány patak, ahány folyó,
lábam köré tekerednek!
Kő elgáncsol, domb fölbuktat,
az utamba hegyek állnak,
minden-minden összefogott:
soha rá már ne találjak!
ORKÁN
be. Ki vagy? Mi vagy? Mért jársz erre?
Felelj, az utad hová visz?
Most látom csak, megismerlek,
hiszen te vagy a Kopárszív!
Jártam eleget kertedben,
vén fáiddal verekedtem,
mert én az Orkán vagyok
akár te, gonosz vagyok,
gonosz, mint te, elhiheted –
mi bajod van, ki bánt, mi bánt,
mondd meg, hátha segíthetek?
KOPÁRSZÍV
Jaj nekem, jaj, százezerszer!
Segíts, Orkán, hogyha tudsz!
Én is segítek majd rajtad,
hogyha egyszer bajba jutsz!
ORKÁN
Segít az egyik gonoszság a másik gonoszságnak:
elszaladok, s idehozom szép szellőruhámat…
Kiskoromban még jó voltam,
akkor még csak szellő voltam,
szellőruhám megőriztem,
öltözz abba, és azután
futhatsz a Néma lány után. El.
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KOPÁRSZÍV
Átöltözöm, szellő leszek,
egykettőre ottan leszek!
Szólok hozzá szellőhangon,
mondom: Lelkem… és: Galambom,
szellőhangú suttogással,
hazugsággal, ravaszsággal
tudom én, majd becsapom
és visszacsalogatom!

Függöny fel. Néma lány, Gergő, Százéves, Ezeréves, Százszorszép és Ezerszép ugyanolyan helyzetben, mint előbb.
SZÁZÉVES EMBER
Gergőhöz.
Ha már ilyen nagylány, ilyen világszépe,
bál lesz este a faluban, odamegyünk véle!
EZERSZÉP
Hogy mehetne bálba, papucsban a lába,
nem találtunk olyan cipőt, ami illik rája…
EZERÉVES EMBER
No, én varrok néki, még mostan, nem holnap!
Jaj, csak az a nóta… nóta…
ha ez el nem veszett volna…
Nóta nélkül, mióta élek, nem dolgoztam,
de tenéked, lelkem, így is megcsinálom,
olyan szép lesz, nincs olyan szép
cipő a világon!
SZÁZÉVES EMBER
Ha kész a topánka, dísz is kell hozzája…
Van itt ész! Van itt ész!
Nem tesz túl majd a kovácson a cipész!
Van aranyom egy csipetnyi,
épp elég lesz ahhoz annyi,
ha elkészül a cipője,
aranyból lesz a fűzője!
EZERSZÉP
Hát mi mit csináljunk, míg ő topánkát varr?
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SZÁZSZORSZÉP
Süssünk-főzzünk jó vacsorát,
nem lakunk jól tánccal! Mindketten el.
GERGŐ
Hát én mit adhatnék néki?
Milyen szép ajándék
volna, hogyha furulyámba új nótát találnék!
Megyek az erdőbe, füvek, lombok tánca,
fülemüle csattogása, szállj a furulyámba! El.

Belopódzik a szellőnek öltözött Kopárszív.
KOPÁRSZÍV
Hogy is kezdjem? Pri… pre… prü…
Nem, ez tücsökhegedű.
De a szellő hangja más,
gyönge és lágy susogás,
halk és puha zizegés –
megtanulom: nem nehéz!
Lábujjhegyen, ha futok,
lombok közt, ha megbúvok,
nem ismer föl, elhiszi, hogy
igazi szellő vagyok!
EZERÉVES EMBER
műhelyében.
Varrja a cipőt már, varrja Ezeréves,
olyan fürgén jár a keze, egykettőre kész lesz!
SZÁZÉVES EMBER
Százéves sem lusta, dolgozik már ő is,
mire elkészül a cipő, meglesz a fűző is.
Nem selyemszalagból, dehogy, dehogy abból
ezüstüllőn kalapálom, tiszta színaranyból!

Kopárszív úgy tesz, mintha csak most venné észre a Néma lányt.
KOPÁRSZÍV
Itt vagy hát? De jó, hogy látlak!
Mennyit futottam utánad,
nem hittem, hogy így talállak,
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ilyen boldognak, vidámnak,
ilyen nagyon hűtelennek:
barátaid elfeledted?
Jöttem szomorú levéllel,
korán sárgult falevéllel,
csupa bánat van ráírva:
Néma lánykát visszasírja
a régi kert minden fája,
minden fának minden ága,
minden ágon a madárka!
Ha nem látnak újra téged,
nem tudják, hogy meddig élnek,
mert Kopárszív hadonászva,
egész nap a kertet járja,
szüntelenül azt kiáltja:
Ha nem jön a Néma lányka,
valamennyi fát kivágja!
Ne hagyd pusztulni a kertet,
gyere vissza, elvezetlek –
mire a nap újra felkel,
odaérünk holnap reggel.
Kopárszív megfogja Néma lányka kezét, de az visszarántja és elszalad, ő utánamegy.
Hidd el nekem, jót akarok,
hiszen én a Szellő vagyok,
én csak igazat mondhatok.
Nem úgy, mint itt ezek! Ezek!…
Ők akarják a vesztedet!
Cipőt is mért varrnak néked?
Sohase járjad a rétet!
Azt a cipőt, ha felveszed,
az utat már meg nem leled,
ami hozzánk visszavezet!
Mért akarják, hogy megszólalj,
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mint ők, csúf emberi szóval?
Azért: többé meg ne értsed,
mit fák, madarak beszélnek.
Tudom, nehéz választanod:
gondold meg, ha úgy akarod,
úgyis olyan fáradt vagyok,
három napja csak szaladok.
Ott a fűben lepihenek,
alszom egyet, s ha fölkelek,
visszamegyünk, vissza végre:
fák, madarak örömére!
Maga elé.
A Kopárszív örömére!
El.

Néma lány rettegve, zokogva más irányba elrohan.

Vidáman bejön Százszorszép és Ezerszép, akikkel szemben a műhelyből úgy jön Százéves és Ezeréves, hogy hátuk mögé dugják a cipőt, illetve a fűzőt.
SZÁZSZORSZÉP
Megfőztük a vacsorát!
SZÁZÉVES EMBER
Micsodát?
EZERSZÉP
Vacsorát!
EZERÉVES EMBER
Azt kérdeztük: micsodát?
SZÁZSZORSZÉP
Azt feleltük, vacsorát!
SZÁZÉVES EMBER
Nem értitek, azt kérdeztük: micsodát?
EZERSZÉP
Nem értitek, azt feleljük: vacsorát!
EZERÉVES EMBER
Jaj, haj, hiszen azt kérdezzük:
mit főztetek, micsodát?
SZÁZSZORSZÉP
Mért nem szóltok? Így már értjük,
főztünk olyan vacsorát:
kacsalevest,
EZERSZÉP
libalevest,
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SZÁZSZORSZÉP
pulykalevest,
EZERSZÉP
orjalevest,
SZÁZSZORSZÉP
csülökkel teli bablevest!
EZERSZÉP
Mindet szeresd!
SZÁZSZORSZÉP
Mind megehesd!
EZERSZÉP
Hús is lesz vagy kilenc tállal!
SZÁZSZORSZÉP
Másik kilenc pogácsával!
EZERSZÉP
Sütemény is annyi mákkal!
SZÁZSZORSZÉP
Azután minderre
EGYÜTT
az ismert dallamot énekelve.
Kerekre tekerve, túróval bélelve,
csigabiga rétes, leveles és édes!
EZERÉVES EMBER
Csak ennyi lesz? Éppen, éppen
arra elég, hogy ne éhen
induljunk a bálba…
SZÁZÉVES EMBER
Hol van az én világszépem?
EZERSZÉP
Hol van a topánka?
EZERÉVES EMBER
felmutatja a cipőt.
SZÁZSZORSZÉP
Mintha színaranyból lenne!
Milyen boldog is lesz tőle!
SZÁZÉVES EMBER
Abból bizony, színaranyból,
nem a cipő, a fűzője!

Gergő nagyon vidáman bejön.
EZERÉVES EMBER
Jó, hogy jössz már! De vidám vagy!
Megtöltötted furulyádat új dalokkal,
olyanokkal,
amiktől az ember lába
örökké csak táncra állna?
SZÁZÉVES EMBER
Merre van a Néma lányka?
EZERÉVES EMBER
Hová lett a Néma lányka?
SZÁZSZORSZÉP, EZERSZÉP
együtt.
Hol lehet a Néma lányka?
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SZÁZÉVES EMBER
Siess, Gergő! Fuss utána!

Gergő visszajön, és vállát átölelve vezeti a Néma lányt, aki nagyon riadt és feldúlt.
SZÁZSZORSZÉP
Hagyjuk őket most magukra,
Gergő talán majd megtudja,
mitől vált a vidámsága
megint csak szomorúságra?
SZÁZÉVES EMBER
Menjünk, menjünk… már nem bánom,
ha azt a dalt se találom,
ha sohase énekelem,
csak ő vidám, boldog legyen!
EZERÉVES EMBER
Legszebb kincsem az az ének…
Majd anélkül is megélek!
A világon legszegényebb,
legszegénynél is szegényebb
lennék én már, csak vidámnak,
boldognak lássalak téged!

A cipőt leteszi a Néma lány elé. A Százéves a cipő mellé az aranyfűzőt. Majd Százéves és Százszorszép, Ezeréves és Ezerszép együtt elindul.

El.
GERGŐ
Bárcsak újra elaludnál,
Én is veled. Újra szólnál.
Néma lány nemet int.
Nem az álmot, nem azt vágyod,
mégis a legszebb országot,
mégiscsak a valóságot?
Néma lány igent int.
És ott megosztanád velem
tenger kincsed, gazdagságnál
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nagyobb gazdagságod?
Ugye, ha a szó kilincsét
egyszer megtalálod:
ajkadon akkor kilépnek
mind az erdők, mind a rétek,
tavaszi zöld, őszi sárga,
harmatcseppek gurulása,
téli ágak zúzmarája,
ahány patak csobogása,
feketerigó trillája,
fülemüle csattogása,
fény és szín és árny és pára –
körénk gyűlnek, s mind megszólal
dallal, verssel, meseszóval!

Felhő beszalad, meglátja a cipőt, felkapja, a kúthoz viszi, mindezt úgy, hogy Gergő és a Néma lány nem látja.
FELHŐ
Ó, az átkozott Kopárszív!
Végül mégis megszökött…
Szellőcskének öltözött…
De már itt vagyok nyomában.
Hátraszalad Gergő és Néma lány mögé.
GERGŐ
Így lesz? Intsél! Nem! Nem! Mondjad:
az első szót már kimondjad!
Mondd a szót, hogy társam! Társam!
Vándorlásban örök társam!
FELHŐ
Mondjad a szót, mondjad, lányka!
Embernek ember a társa!
Ne higgyél a gonoszságnak,
jönnek a fák is utánad,
madarak is köréd szállnak,
a felhők is csak úgy járnak,
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téged látnak, mind megállnak.
Vagyunk mi is, ahol szó van:
benne élünk minden szóban!
Vagyunk mi is, ahol dal van:
benne élünk minden dalban:
ki dalt hallgat, minket hallgat,
ki verset mond, minket is mond –
mondd ki a szót, lányka, mondd, mondd!
GERGŐ
Te szóval, én furulyával,
mesével és muzsikával.
Falut érünk, ott megállunk:
mesét mondunk, muzsikálunk!
Várost érünk, ott megállunk:
szétosztjuk szép tudományunk!
Úgy megyünk majd, szinte szállunk,
világvégig meg sem állunk,
elmegyünk a világvégig,
még azon túl is száz évig –
mindig, mindig együtt járunk,
soha-soha el nem válunk!

Cinke és Vadgalamb hirtelen felbukkan.
CINKE
Addig szállunk, addig szállunk,
Kopárszívre rátalálunk!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
CINKE
Csak itt lehet, csak itt lehet,
messzi innen nem mehetett!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
CINKE
Oda nézünk, ide nézünk!
Minden fűszálat megnézünk!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
CINKE
Itt is még, ott is még!
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Minden bokrot nyitnikék,
Kopárszívet megtaláljuk itt ma még!
VADGALAMB
Tú-dom! Tú-dom! Tú-dom!
CINKE
A rigó is ideért már,
mögötte a seregély száll
és a csízek és a pintyek,
mind, mind utolértek minket!
GERGŐ
Hallod, hallod, a rigó!
Most is így szól: Millió?
Néma lány igent int.
Jó furulyám, ezt kapd el:
rigó hangját mondjad el!
Cifrázzad ki oly vidámra,
mintha száz rigó trillázna!
Fuvolaszó a rigó hangját utánozza, majd hirtelen elhallgat.
Ezt mondd el! Ezt mondd el!
Ha nem szóval: énekszóval,
ezzel a szép dallal szólalj!
NÉMA LÁNY
hirtelen, előbb akadozva, majd tisztán folyamatosan.
Falu végén van egy kút,
van egy kút, van egy kút,
abba minden út befut:
megfürödnek az utak,
azután továbbfutnak,
lallalla, lalala!
Lenn a kútban mi ragyog,
mi ragyog, mi ragyog?
Látod ezt a csillagot?
Tán a Göncöl kereke?
Tegnap este hullt bele…
Lallalla, lalala!
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Nem a Göncöl kereke,
kereke, kereke!
A nótátok hullt bele!
Soha ilyen ragyogó
csillagfényű nótaszó!
Lallalla, lalala!

Százéves ember és Ezeréves ember egyszerre be.
SZÁZÉVES EMBER
Ez volt az én apám kútja…
EZERÉVES EMBER
Ez volt a nagyapám kútja…
SZÁZÉVES EMBER
Ebből ivott a dédapám…
EZERÉVES EMBER
Erre járt az én ükapám…
SZÁZÉVES EMBER
Kútból szólt a nóta tán?
EZERÉVES EMBER
Vagy talán…
SZÁZÉVES EMBER
Vagy talán…
EZERÉVES EMBER
Ő dalolt…
SZÁZÉVES EMBER, EZERÉVES EMBER
együtt.
A Néma lány?

Ezerszép és Százszorszép egyszerre be.
EZERSZÉP, SZÁZSZORSZÉP
együtt.
Igazán?
GERGŐ
Igazán! Megszólalt a Néma lány!
Újra szólj hát, furulyám!

„Nem a Göncöl kereke” stb.

Néma lány újrakezdi a dalt. Az első szakasz után mind a két házaspár énekli. Hirtelen szélzúgás. Felhő be.
FELHŐ
Legyőzve a gonosz Orkánt,
jönnek már a fák is!
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Nézzétek csak, elhozták a
kis Cseresznyefát is!

Ezeréves fa, Százéves fa és Cseresznyefa bejönnek.
KOPÁRSZÍV
hangja kintről.
Ki költött föl? Ki merészelt?
Ki lármázik itt? Megnézem!
Bejön.
Hogy is volt csak? Pri… pre… prü…
Nem! Nem! Ez tücsökhegedű!
Márpedig én szellő vagyok.

Ezeréves fa mellé érkezik.
EZERÉVES FA
Ki vagy? Mi vagy? Megtudhatod!
Megtudhatja most már más is,
lerántja a szellőruhát
nem Szellő vagy, de Kopárszív!
MINDNYÁJAN
Kopárszív!
KOPÁRSZÍV
Hát mindnyájan együtt vagytok?
Ki tudja, hogy mit forraltok?
Bárcsak este volna máris… akadozva
már-is… már-is… már-is…
Szája tátva marad.
SZÁZÉVES EMBER
Megnémult Kopárszív!
MINDNYÁJAN
Megnémult Kopárszív!
EZERÉVES FA
Most már mehetsz a kertedbe,
csalán, dudva terem benne,
elhagyták a fák, madarak,
élhetsz ottan már egymagad.
Kopár szívvel, kopár szájjal,
hozzád illő kopár tájjal!
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Néma lány félelemmel és irtózattal nézi.
GERGŐ
Tán csak nem sajnálod ezt a gonoszságot?
Úgy éljen már világvégig:
néma legyen örökkétig!
NÉMA LÁNY
odafut Gergőhöz.
Gergő!
GERGŐ
A nevemet mondod, milyen szépen mondod…
Mit mondjak én?
Mert Néma lányt többé sose mondok!
SZÁZSZORSZÉP
Adjunk nevet néki!
Legyen Terka!
EZERSZÉP
Rézi!
SZÁZSZORSZÉP
Legyen Vilma!
EZERSZÉP
Legyen Irma!
SZÁZÉVES EMBER
Legyen Anna!
EZERÉVES EMBER
Legyen Panna!
SZÁZÉVES EMBER
Legyen Tilda!
EZERÉVES EMBER
Legyen Hilda!
EZERÉVES FA
Legyen Józsa!
SZÁZÉVES FA
Legyen Rózsa!
EZERÉVES FA
Legyen Ica!
SZÁZÉVES FA
Legyen Vica!
CSERESZNYEFA
Legyen Rita!
SZÁZSZORSZÉP
Legyen Zita!
EZERSZÉP
Legyen Ella!
SZÁZSZORSZÉP
Gabriella!
EZERSZÉP
Legyen Lia!
SZÁZÉVES EMBER
Emília!
EZERÉVES EMBER
Legyen Dóra!
SZÁZÉVES EMBER
Leonóra!
EZERÉVES EMBER
Legyen Ria!
SZÁZSZORSZÉP
Valéria!
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EZERSZÉP
Legyen Mira!
SZÁZSZORSZÉP
Vagy Elvira!
EZERSZÉP
Julianna!
SZÁZÉVES EMBER
Vagy Zsuzsanna!
EZERÉVES EMBER
Olívia!
SZÁZÉVES EMBER
Vagy Lívia!
EZERÉVES EMBER
Legyen Klári!
GERGŐ
Legyen Sári!
MIND
Nem tudunk több nevet kitalálni!
NÉMA LÁNY
Hogyha eddig nem volt nevem,
ezután már ne egy legyen:
ahány napom, ahány évem,
annyi nevem legyen nékem!
Másképp szólíts napsütésben,
megint másképp csillagfényben,
másképp reggel, másképp délben,
másképp nyáron, másképp télen,
másképp, ha a rügy kipattan,
másképp, ha járunk avarban,
másképp, ha a mező ázik,
másképp, ha a dér szikrázik,
másképp, ha a szél cikázik,
másképp, ha szivárvány látszik!
Egyszer szólíts Ibolyának,
másszor szólíts Violának,
harmadszor meg Hajnalkának.
Mondjál nevet, mondjál százat,
ne is százat: tízszer százat!
Mert ha eddig nem volt nevem:
ne egy legyen, ezer legyen,
most már ezer nevem legyen!
EGYÜTT
Volt egyszer, de hol nem volt,
hol nem volt, hol nem volt,
volt egy lány, ki nem dalolt,
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nem beszélt, és nem dalolt,
mert az a lány néma volt.
Lallalla, lalala!
A mese most véget ér,
véget ér, véget ér,
dalol ő már és beszél:
aki eddig néma lány,
most már ezernevű lány!
Lallalla, lalala!

Függöny


