Farkas András

FAUST FANTÁZIA

I. rész



TAVASZI VASÁRNAP

1. felvonás

Szegényesen berendezett egyszerű kis szoba, falán hatalmas kereszttel, jobb oldalon heverô, rajta alszik falnak fordult arccal hôsünk. Bal oldalon könyvállvány, rádobálva könyvek, mellette ruhásszekrény, közepén asztal székekkel. Majdnem sötét van a szobában.

Értelem: (lassú lépésekkel bejön, körülnéz, karját hátrafonja, megvizsgál mindent, világosságot gyújt gyakorlott mozdulattal)
Nem jártam erre – úgy hiszem
Szükség lesz itt rám – nyugtalan
Természetemnek ép megfelel,
Ha alvókat kell költeni –
(ismét körüljár)
Itt minden alszik – könyveken
Nehéz por – még a szúnak is
Halkabb a hangja itt – nehéz
A fény szeme – (itt a heverôhöz megy)
Sötét marad
Örökre, hogyha nem jövök –
Szólítsam hát az álmodót?
Akarat: (széles mozdulatokkal besiet, meghajol Értelem elôtt)
Várj még, ha módod engedi –
Értelem: Ön ellenség, vagy jóbarát?
Akarat: Ahogy vesszük – inkább barát,
Neked híved – míg ennek itt
Inkább a sorsa –
Értelem: Önnek én
– Ismételten hangsúlyozom –
Csak távoli ismerôs vagyok
És bár sokszor keresztezi
Utam, Önt mégsem tisztelem –
Akarat: Miért?
Értelem: Izgága, szemtelen.
Nem tartja meg adott szavát,
Ezerszer csúful rászedett,
Nincs jószava, nincs modora,
S ha volna is, könnyítene
Lelkén, s megcsalna engemet –
Akarat: Az én lelkem szeplôtelen –
Értelem: Feltéve, hogyha van van –
Akarat: S tiéd?
Értelem: Mondom, hogy mindig sérteget!
Akarat: Csak válaszoltam – (csend támad, mindketten otthagyják az alvót)
Alkuszunk?
Értelem: Ha együttműködik velem,
Ha nem csal meg és nem hagy el,
Minden munkára kész vagyok –
Akarat: Adom szavam –
Értelem: Veszem szavát – (kezet fognak)
Akarat: Költsük fel hát és kezdjük el
Munkálni azt a férfiút,
Akit minden tekinteten
Keresztül Isten hív s szeret –
Értelem: Várjuk meg tán a vén Idôt,
Rosszul jön, hogyha közbeszól
A játék közben –
Akarat: Várhatod,
Amíg megjön szajháival –
Értelem: Meg kell várni –
Akarat: Utálom ôt –
Értelem: Tiszteljük a törvényeket
Akarat: Minden törvény csak fénytörés
És nincsen benne semmi más,
Mint félelem –
Értelem: Én félhetek?
Akarat: Talán igen, talán nem – én
Nem félek – a törvényeket
Akkor sem tartom, hogyha jók,
Csak cél van, s annak eszköze –
Idô: (öregen, fátyolba öltözött asszony, fiatal lányok kíséretében érkezik)
Jelezték már a hírnökök,
Hogy itt is készül valami,
Kiválogattam lányaim,
Elhoztam néhány jó szerem,
Atyám áldását is hozom –
(Értelem és Akarat mélyen meghajolnak az agg matróna elôtt)
Értelem: Mondd, tisztes asszonyom, atyád
Honnan való?
Idô: Mért kérdezed?
Hiába mondom, balga vagy
És félreérted lelkemet –
Értelem: Ne gondold – én megfejtelek –
Akarat: Kissé beképzelt –
Idô: Hagyjuk ezt (egyik félig öltözött kísérôjéhez)
Ilyenkor mit kell mondani?
1. Lány: (elôlép)
Ha jobban megnézem magát,
Tetszik nekem –
Értelem: Én, Értelem?
1. Lány: Ne tétovázzon vén ficsúr,
Mert álhatatlan  a szívem (incselkedik)
És mindjárt másra gondolok –
Értelem: Játszik velem?
1. Lány: (egészen közelrôl) Hogy képzeli!
Réges-régen tetszik nekem,
De annyit botlik, ténfereg,
Hogy látni sincsen ideje –
Értelem: A korholása még hamis
1. Lány: De szívem ôszintén siet –
Értelem: Hová? Hozzám?
1. Lány: Mért kérdezi?
Értelem: (átfogja a lány derekát)
Akkor tán menjünk messze el,
Ne bízzuk titkunk olyanok
Szemére, kikben irigyen
Ugrásra készen áll a vágy – (elsurrannak kacagva)
Akarat: Nagyképű, öntelt, szemtelen –
Idô: Nem sokkal jobb nálad!
Akarat: Hogyan?
Idô: Gyerekkorától ismerem,
Mint téged – jól emlékezem,
Az apja sokszor verte ôt,
Fejét ütötte, derekát –
Akarat: És mégis milyen szemtelen!
Idô: Sérült gerince és agya –
Akarat: És mégis pártfogoltad!
Idô: (öregesen nevet) – Ó! (a lányok mind nevetnek)
A nôi sors csak arra vár,
Hogyéljen és ha megtelik
A férfi és a szerelem
Önzésével, továbbmegyen –
Akarat: Az élet ennyi lenne csak?!
Idô: E nagy kérdés nehéz neked! (int egy lánynak)
2. Lány: Mióta látlak, figyelem
A szemedet –
Akarat: Miért figyelsz?
2. Lány: Talán magázna!
Akarat: Megbocsát!
2. Lány: Tegezhet – én is tegezem –
Akarat: Szavával elbűvöl, megejt –
2. Lány: Nem szándékom megejteni,
Hisz még semmit sem mutatsz,
Amely a szürke átlagot
Felülmúlná –
Akarat: De majd teszek –
2. Lány: Szájhôsködés –
Akarat: Hol kezdjem el?
2. Lány: (hozzásimul) Nálam talán –
Akarat: (átfogja félreismerhetetlen mozdulattal)
Menjünk talán!
2. Lány: (kínálja a száját)
Átadom számat!
Akarat: Kell mindened! (elmegyek)
Többiek: (nagyot kacagnak a távozókon)
Idô: (észreveszi a fekvô fiút)
Nézzétek csak, ki fekszik ott?
3. Lány: (megnézi)
Csak félig férfi, egy fiú –
Idô: Igen, most rólunk álmodik –
Hit: (imakönyvvel, sebes lépésekkel bejön)
Bocsánat hölgyek, tévedés –
Idô: Nincsen bocsánat – erre jött –
Most már itt kell maradnia – (a lányok kacagva elállják a kijáratot)
Ugye nem tud elmenni már?!
Hit: De engedelmet asszonyom,
Elmélkedésemrôl jövök
És azt sugallta valami,
Hogy itt, e házban jót teszek,
Betöltöm szép szándékomat,
De itt mindenki meztelen –
Idô: No és? A hitnek fájna ez?
Hit: Honnan tudja, hogy hit vagyok?
Idô: Magára nézek és tudom – (a lányok kacagnak!)
Hit: A testük szép, s erkölcstelen –
Idô: Mit kíván tôlünk?
Hit: Hagyjanak
Elmenni innen –
Idô: Nem lehet –
Szándékod itt is végbemegy –
Csak másképp, mint te gondolod –
Hit: Istennek élek s meghalok,
Ahogy lelkem kívánja –
Idô: Ó,
Hányan kívánnak egyszerű,
Szelíd megoldást – szenvedô
Testtel szemérmes gondolat
Ágyán meghalni – lelkekért –
Hit: Igen-igen, ez kell nekem –
Idô: Tanácsot kérek, adj nekem –
Hit: Itt kérsz tanácsot, asszonyom,
Hol mindenegy lélekzeten
Fertôzôdik a nôi test
Fényétôl –
Idô: Most tanácsot adsz!
Hit: (imakönyvét kinyitja)
Rendelkezz vélem, asszonyom!
Idô: Hagyd most a könyvet – kérdezek!
Hit: (becsukja a könyvet)
Szolgálatodra!
Idô: Mondd nekem,
Ki ez az alvó férfi itt?
Hit: (odamegy)
Egyként lehet koldus, király –
Az arcán ákom-bákomok,
Barázdátlan sűrű homály,
Amit talán az anyja ért –
Idô: Igen, az anyja ért talán –
Mondd meg, mi történjék vele?
Hit: Áradjon áldás rá, s legyen
Lelkében fény és nyugalom –
Idô: Az életet nem ismered –
Tudod mióta élek én?
Hit: Öreg vagy és idôtelen –
Idô: Tévedsz, volt bennem is tavasz,
S annak emléke élteti
Rossz testemet –
Hit: Alig hiszem –
3. Lány: (kacagva elôjön a többiek közül, kiveszi a Hit kezébôl a könyvet)
Mondd, mit hiszel, kis hercegem?
Hit: Nem ismered a rangomat,
És azt sem kérdezd, mit hiszek?
3. Lány: Én is hiszek, de nem tudom,
Hogy igaz-e az én hitem?
Hit: Igaz hit egy van, s én hiszem –
3. Lány: Mondd el nekem, s mást hiszek,
Szeretném hinni a hited,
Mert szép vagy tôle –
Idô: És szelíd
Mint minden birka –
3. Lány: Mondd nekem,
Ne hallgass senki másra most –
Hit: Egyszer fohászkodom elôbb,
Hogy Isten tiszta ereje
Ezerszer járjon át-meg-át (a lányok fojtott kacagása nem zavarja)
Menjünk templomba, áhítat
Oltárán száll felénk a szó
A végtelenbôl –
3. Leány: Úgy hiszed?
Hit: Nemcsak hiszem, vakon tudom –
Lezárom szempilláimat
S a reszketô izmok megett,
Amik a fényt csak elnyelik,
Kinyílik egy másik világ,
Hatása nincs, szemetje nincs,
Nincsen feléje sem út, sem hegy,
Nem rontja por lélegzetét
Csak fénye ég és vágyait
Öröm – mámor ragyogja át
És mámoron túl szeretet –
3. Lány: Ez mind igaz?
Hit: Én mind hiszem –
3. Lány: És nincsen közben fájdalom?
Hit: Ha végsô célom láthatom,
Minden, mi addig közbejön,
Csak árnyékként suhan le ránk,
Ha észrevettük, eltűnik,
Ha fel nem fogjuk, messze megy,
S a végtelen fény egyre száll,
Csak egyre hív, üzen felénk –
3. Lány: Te boldog vagy?
Hit: Van képzelet
Felmérni tisztaságomat?
3. Lány: Taníts engem – veled megyek! (a lány összehúzza magán a ruhát és egymás mellett lépkedve elmennek)
Idô: No végre, minden férfivel
Végeztünk volna –
4. Lány: (az ágyhoz rohan)
Itt van egy –
Idô: Na persze-persze – mit tegyünk?
4. Lány: Azt mondtad, hogy ezért jövünk –
Idô: Ezért, szerencsétlen kölyök –
4. Lány: Néznéd az arcát! –
Idô: (odatotyog a heverôhöz)
Csakugyan –
Csodás homály a homlokán,
Hajában kígyók játszanak,
Megérdemli, hogy felvegyem
Sorsát a két kezem közé –
Nem koldus már, hanem király! (a lányok felé fordul)
Van itt még szűz test köztetek?
2. Lány kilép némán.
Idô: Van még szűz lélek köztetek?
Margit: (fehér fátyollal a fején belép és az Idô elé áll)
Testben, lélekben szűz vagyok –
Idô: Te itt maradsz – mind elmehet!!!
Lányok: (dühösen)
Majd kellünk még! – (elmennek)
Idô: Most csend legyen! (a lányt kézenfogja)
Itt fekszik egy szegény fiú.
Nem tud még semmit, álmodik –
Saját sorsát sem érti még,
Majd millióknak szabja meg
Az életet és a halált –
Margit: Ehhez mért kellek én?
Idô: (megsimogatja) Csacsi –
Késôbb megérted – rajtad át
Találja meg majd önmagát.
Hozzád nagyon ragaszkodik,
Ha meghalsz, majd meghal veled –
Margit: Szeretnék élni–
Idô: (leülteti a fiú mellé)
Ülj ide!
Az arcát és nézd és mosolyát,
És gondolj arra, hoyg tiéd,
Te hordod majd a bánatát,
Te építed fel örömét,
S akkor nemcsak az életét,
Halálát is elvállalod –
Margit: Szemét szeretném látni még!
Idô: Felébreszted, s megláthatod  (fiatalos lendülettel középre jön, tapsol, kezét csípôjére teszi)
Hol vagytok, izzadt csűrhe nép!
(grófok, bárók, tudósok, asszonyok, lányok, inasok és sok-sok katona tódul be, a hercegnôk megállnak az Idô elôtt)
Hitvány és szennyes maskarák! (mindenki meghajol)
Csinos ruhában rothadás!
Hazudni fogtok!
Mind: Igenis!
Idô: Gyilkolni fogtok!
Mind: Igenis!
Idô: Kacagni fogtok!
Mind: Igenis!
Idô: Mindent megtesztek?
Mind: Igenis!
Idô: Hitvány cselédek!
Mind: Igenis!
Faust: (felébred és a nagy zajban elôtérbe jön észrevétlen)
Idô: Tudjátok, honnan jöttetek?
Hercegnô: (a szeppent csendben elôlép)
Tegnapról semmit sem tudunk –
Idô: És mennyit értek?
Faust: Tudhatom?
Idô: Némulj el rögtön, szemtelen –
Mindenkinek feledni kell,
Mert itt csak én kérdezhetek!
Faust: Ha megmondod a holnapot,
Kérdezhetsz és felelgetünk –
Idô: Hitványak vagytok! Mit tegyek?
Olyan játékot szervezek,
Minôt a tét megérdemel –
Csak attól félek, az anyag
Kifoghat majd szándékomon –
Hercegnô: Szolgálatodra készen áll
E tettreváró kis sereg –
Idô: Menjünk el innen!
Tömeg: (elindul kifelé)
Idô: (az alvó fiú felé s a lányhoz)
Csak maradj,
S ha majd felébredt, mondd neki,
Hogy játékunkat szervezem
És ô már tudni fogja azt,
Mikor, hogyan kell tennie – (elmegyen)
Margit: (egy ideig nézi a fiút, azután felkelti)
Még nem tudom a nevedet,
de hívlak és ébresztelek,
Mert azt ismétli valami
Hogy értem élsz és érted én –
Faust: (felül, észreveszi a lányt)
Hogyan kerülhettél ide?
Margit: Ne kérdezz, majd felelhetek,
Ha eljön az idô –
Faust: Titok –
Margit: Csak az titok, hogy itt vagyok –
Faust: Nem titkolom, úgy érezem,
Mintha királyi levegô
Rándulna át a testemen,
Fény ül a két szemem helyén –
Szeretsz?
Margit: Látod, hogy itt vagyok –
Faust: Ez még nem minden –
Margit: (átfogja a fiú nyakát)
Még mi kell?
Faust: Szemeddel intsd, mutasd nekem,
Hangoddal suttogd el felém,
Testednek tiszta melege
Simuljon rám és lelkeden
Fénylô felhôrojt képeiben
(itt a szűrt fény is kialszik)
Írás legyen a szerelem –
Margit: Csak most ébredtél –
Faust: Mondd, szeretsz?
Margit: (megcsókolja a fiút és együtt zuhannak végig az ágyon)
(munkások jönnek be szerszámokkal, lámpásokkal)
1. munkás: Jó helyre jöttünk?
2. munkás: Úgy hiszem –
Ez a palota ôsidôk
Óta csak híres emberek
Bújó tanyája –
3. munkás: Rút, sötét –
4. munkás: Gyújtsunk lámpást –
1. munkás: Ugyan, minek?
4. munkás: Háthogyha baglyok, szellemek,
Egyéb kétéltű nyavalyák
Rángatják meg gubancomat –
2. munkás: És azt hiszed, a fény segít?
4. munkás: Nem árt –
1. munkás: A munkát kezdjük el –
A vén vanya reám rivallt,
A kuckót tüstént bontsuk el,
Mire leszáll az éjszaka,
Minden ragyogjon
3. munkás: Rajta hát!
4. munkás: Én meggyújtom lámpásomat!
2. munkás: Félsz?
3. munkás: Fél – pókhálós babonák
Mászkálnak az esze helyén –
4. munkás: Gyújtson lámpát – nem bírsz vele!
4. munkás: (meggyújtja a lámpát, körülnéz)
Nézd csak pajtás, mit látok itt?
(rámutat az összefonódó párra)
Élôk ezek, vagy szellemek?
(mindeyik munkás odamegy az ágyhoz és nézik ôket)
Ugye, na jó a fény, hogyha van –
(kuncogva elviszi a lámpát)
Mit láttok még?
1. munkás: Gyere ide!!
4. munkás: A munka nem halad, ha itt
Kitátjátok a szátokat
S mások szerelmét nézitek –
Faust: (felébred a hangos beszédre)
Ki járkál itt és mért zavart?
(a munkások távolabb lépnek az ágytól (Faust meggyújtja a saját lámpáját)
Kik vagytok és mért jöttetek?
1. munkás: Királynônk küldött, a parancs
Úgy szól, hogy ezt a kis hodályt
Azonnal bontsuk el s legyen
Helyébe olyan bálterem,
Amit királyi udvarok
Mintáznak és irigyelnek –
Faust: (megdörzsöli a homlokát)
Igen – emlékszem, az anyám,
Nemek is mondott valamit – (betakarja a lányt)
1. munkás: Felség, ez így van, kérem Önt,
Addig nem is dolgozhatunk,
Amíg – (köhög bizalmasan)
Faust: Igen-igen –
(Felugrik a kerevetrôl és a lányoz akar nyúlni. Zavarában állát simogatja)
Igen – (megérinti a lányt)
Margit: (felébred)
Baj van?
Faust: Nincs-nincs –
Margit: Hagyj, álmodom –
Faust: Munkások jöttek – az anyám
Parancsolt nékik –
Margit: Mit tegyünk?
Faust: Amíg ôk végzik dolgukat,
Mi elmegyünk s megjövünk,
Ha már a teljes munka kész –
Margit: Mért parancsolt így anyád?
Faust: Nem értem vad szeszélyeit –
Margit: Ki ô?
Faust: Királynô – több talán,
Zsarnok, kegyetlen és ravasz –
Margit: Milyen lehet akkor fia?
Faust: Jól láthaod, hogy jó vagyok –
Margit: Már félek tôled, elmegyek –
Faust: Mért hagysz itt?
Margit: (összehúzza ruháját)
Félek, elmegyek – (elszalad)
Faust: Ne menj el – mondtam – jó vagyok – (az ajtóig fut)
Elment, azóta elröpült,
Szárnyasmadár az örömöm, (a munkások nekibuzdulnak a munkának)
Egy pelyhes tolla itt maradt,
Inkább szemét, mint drága kincs,
Gerjeszti éhes gondomat
Az elszálló madár után –
1. munkás: Felség, az elszálló madár
Nincs otthon emberek között –
Mi csak járunk, ô meg repül –
Faust: Mit kell hát tennem?
1. munkás: Úgy hiszem,
Tanulnunk kell a repülést –
Faust: Bolond beszéd – hogyan?
1. munkás: Hogyan?
Nincsenek szárnyaink ugyan,
Nem is kell – annyi is elég,
Ha vágyaink nagy szárnyait Levágjuk –
Faust: Akkor nem repül –
1. munkás: De vágy marad szárny nélkül is –
Faust: A vágyban tán az érdekes,
Hogy messze száll –
1. munkás: Hová repül?
Faust: Ki tudná azt megmondani?
1. munkás: Mi mind a földön maradunk,
Csaádunk, munka és a sors
Egyformán ittmaraszt –
Faust: De én?
Csak most ébredtem, s álmaim
Megérzsegítik lelkemet –
1. munkás: Menj, felség, álmaid után,
De hogyha fáj a vágy s csalódsz,
Gondolj csak a kézművesek
Gyalog futó sorsára – és
Te sem leszel majd boldogabb
Nálunk (otthagyja a fiút és munkához lát maga is)
Faust: (elgondolkozik)
Csodálatos, bolond világ,
Ahágyan élik, annyi az,
Mindegyik másképp kergeti
A bújó fényt és lényegét,
A boldogságot és magát – (ásít egyet és nagyot nyújtózik)
Hiába várok, mind szalad
S más nem találja célomat,
Csak én – megyek és harcolok,
Amíg igaz erôimet
A küzdelem meg nem töri –
Mindig csak feljebb – felfelé (elfut nagy lendülettel)
1. munkás: (utánanéz, feltűri ingét, a kalapácsot megforgatja kezében)
Hány féligôrült álmodó
És mind parancsol – mi pedig
A szürke napban józanul
Eltűrjük a basáskodást –
Igazság ez? # nyavalyát!!
(a falhulladékok közé veti a kalapácsot. A munkások valamennyien munkához látnak. Az egyik virágot hint szét, a másik szônyegeket terít a falakra, a harmadik rejtett világosságokat gyújt meg különbözô helyeken és különbözô színekben, újabb kettô kisebb bútorokat hoz be és helyezi el itt-ott, néhány képet akasztanak a falra. A munkások – ahányan vannak – mind más és más dalt fütyülnek, dúdolnak, míg az 1. munkás végre szöveges dalba kezd)
1. munkás: Ha kell, mi éjjel dolgozunk,
A munka csak fénylô napunk,
Szép hajnalunk a pihenés,
S az életünk csak így egész –
Nekünk is vannak álmaink,
Ha elvesznek, gyűjtünk megint,
S ha már soká nem álmodunk,
Örülünk annak, hogy vaguynk –
Felhorkanunk, ha bántanak,
Ha megvernek tettek, szavak,
S ha száll a véres a pillanat,
Öröm és vigasz nem marad –
2. munkás: Ne koptasd így a hangodat!
Valami szebbet énekelj!
Csókolózzál valakivel,
Igérj, szeress, mond álmokat
Amik születnek szív alatt!
1. munkás: A meg nem szült világokat
A nôk hordják szívük alatt –
A férfi küzd a célokért
És várja, hogy a célhoz ér. (kinéz az ablakon)
No, látom, hogy készen vagyunk.
A számlát írom – vonulunk.
Margit: (bejön, szétnéz)
Szépnek csinálták uraim!
1. munkás: Így rendelték, s ha kell, megint
Jövünk majd alakítani.
Margit: (megsimogatja az ágy függönyét)
Most jó – most jó – (ledôl)
(a munkások egymásra néznek, szemükkel megjegyzéseket vetnek a lányra)
1. munkás: Barátaim, akkor megyünk – (a lányhoz)
Ha visszahívna valaki,
Egyet s mást még javítani
A rendelést nálam tegye.
Enyém a gond rosszabb fele –
Margit: A gazdának megmondhatom.
(a munkások minden feleslegeset eltakarítanak, s maguk is elmennek)
Margit: (az ágy függönye mögött kéjesen elnyúlik, mozdulataiból árad a vágy és a kínálkozás)
Csak jönne már, ó – hol lehet.
Neki kínálták szívemet
S magamfajta lány mit tehet,
Bújik érzései megett
Amíg lehet – Nem érti meg
Mennyit és mért kell várnia,
Mert a szemérmes cimbora,
A vérrevágyó éjszaka
Csak ösztönt él s semmit nem ért –
Mit várhatok a testemért?
Jót tesz a lelkem, ha cserél?
Gyere párom, várlak, gyere,
Mi csábít innen, tôlem el,
Van más cél, ne törôdj vele,
Eszméid vannak, hagyd! Tavaly
S jövôre hagyjad gondjaik –
Engem most egy cél érdekel:
A vágy, a zsongás, a tavasz,
Ami bennem van s énekel!
Hallgasd a dalt! Meghallod azt,
Mit mond a lány-test, ha szeret,
Ha árnyékként halad veled?
Idô: (bolondos és tarka kíséretével megjelenik)
No, nézd csak lányom?! Egyedül?
Hát a fiú hová repült?
Margit: (felül az ágyon és eiadtan szól)
Kicsit incselkedtem vele
S elment, ki tudja, el, s hová?
Idô: Megáll a vén idô esze!
Ha egy bolondos mondaná,
Mondjuk a botló Értelem (az Értelem elôugrik és lehasal)
Akkor tán még érteném,
Hogy valami nincsen helyén,
De te, leányom?!
Margit: Szűz vagyok.
Idô: Szegény, bajod annál nagyobb.
Értelem: Nekem kell most segíteni?
Idô: Ha tudsz, próbálj, segíts neki!
Értelem: (elszalad)
Akarat: Kíváncsivá tesz, sikerül a balga észnek egyedül
Helyes útra lódítani
A párt? (elmegy az Értelem után)
Hercegnô: Adj nékem, asszonyom,
Bocsánatot kérek, anyám,
Adj nékem, egynémely bolond
Nyakéket, pénzt, van pár ruhám
És a fiút idehozom!
Idô: (odaszül a házibolondjához)
Jónás, amit kér, adj neki!
Jónás: (elôvesz egy nagy batyuból néhány ékszert, s a jelenlévôk nagy sóhajai közben odaadja a hercegnônek!
De csak kölcsön, kicsi bogár!
Hercegnô: Tudom, fukar vagy, vén betyár!
De ha ez itt (az egyik láncot felmutatja)
nálam marad
Egy évig, bár te csúnya vagy,
Megosztom boldogságomat
Veled egy apró éjszaka –
Idô: Mondja, mert kell hazudnia?
Odaadná ennek magát?
Hercegnô: A szerelem vak délibáb,
Amíg van csakis önmagát
Találja, s ha nincs, kihal,
Ki tudja már, mi volt tavaly –
(hagyja Jónást közeledni, eltűri, hogy a gnóm megcsókolja a kezét, a mellét, hogy fogdossa. A többiek kuncogva, röhögve rángatják ôket)
Margit: Anyám, én szégyellem magam –
Idô: Szamár vagy, lusta és varangy!
Hercegnô: Akkor én is megyek, anyám,
Az elveszett fiú után – (magát kelletve ellibeg)
Margit: Én is megyek!
Idô: Te itt maradsz!
Margit: Nem lenne jobb, ha én megyek
Keresni ôt, találni ôt –
Idô: Megtorpansz majd a cél elôtt,
Rádzúdul belsô szégyened,
S amit kívánsz, azt nem teszed –
Margit: (tétován visszafordul, a fiú ágyára leül)
Amit te mondasz, az lehet –
Grófnô: (elôlép az Idôhöz, hízelegve és kerítve ôt)
Az az érzésünk, jó anyám,
Sokaknak itt, hogy nem veszed
Szemügyre, mit, s hogyan tehet
Ez a sok érték, ami van.
(körülmutat és a címereiket mutogató hercegek, grófok, bárók kihúzzák magukat)
Idô: (végigmatatja a mellükön ékeskedô koronákat és jelvényeket)
Únjátok már magtokat?
Mind: Únjuk!
Idô: Az unalom miatt?
Mind: Igen –
Idô: Mindenki elmehet,
Mindenki, ki merre lát!
Grófnô: Hiába küldesz, asszonyom,
Tiéd ez az egész világ,
Ki lesz közülünk a bolond,
Aki megöli önmagát,
Hogy élni vágyjék nélküled!
Adj nekünk büntetés helyett
Valami ínyes szerepet,
Ahol már küzdeni lehet,
Ahol a testem, s lelkemet,
Szándék  szerint próbálhatom –
Mind: Ilyent adj nékünk, asszonyom!
Idô: Balgák vagytok, s nagyon hiúk!
Most egy gondom van, a fiút
Saját útján indítani!
Grófnô: Akadhat itt is valami,
Ami jó munka és nekünk,
Csakis nekünk való!
Idô: Lehet.
Ti adjátok a hátteret
Az új játékhoz. Maskarák
Vagytok, üresek, színesek.
Legalább látja hamarább
Szegény Faust, hogy merre szebb
és jobb az élet!
Grófnô: Mit tegyünk?
Idô: Ha visszajön a jó fiú,
Kínáljátok magukat,
Mondjátok azt: a sors miatt –
Margit: Akkor mi lesz velem?
Idô: Veled?
Te hallgatsz, s egyre figyeled,
Amit ô tesz –
Margit: Jó, figyelek.
(igazgatja a haját és ruháját, ami olyan kevés és feér, hogy alig látni valamit is belôle)
Humor: (dagadt hassal, nevetve jön be, harsányan üvölt)
Az Értelem, az Akarat,
Mint két elázott rongydarab,
Az árokszélen fekszenek
És azt mondják mindenkinek,
Fiút keresni menjenek,
S itt jön ez a fiú velem.
(harsány röhögéssel lármát csap, a többiek álmélkodva nézik, hogy a szegény Faust hogyan, milyen félszegen jön be)
Faust: (köntöse szélét gyűri)
Mindezt szabad megértenem. (az ülô Idô elé áll)
Én nem tudom, mi van velem.
Idô: (elmosolyodik)
Te tetszel s fontos vagy nekem.
Faust: Kesergek száz érzésemen
S nem tudom, hogy hová legyen.
Idô: Igen – tapasztalatlanul
Nem illik az emberfiát
Nehéz vásárra hajtani –
Azt mondaná még valaki,
Hogy nincs gazdája a világ
Folyásának – De van, vagyok.
Gondolkoztam személyeden.
Faust: Ezt engedd most megértenek –
Idô: Kint alszik még az Értelem,
Ha jön, kérdezd ki! Válaszol.
(az ágyra mutat az asszonyok csábító kézlegyintésével)
Odafigyelj! Ott vár mosoly,
Ott vár megoldás –
Faust: (nagy álmélkodással)
Ó, (közelmegy, de nem mer leülni)
Margit: Gyere!
Eggyéteremtett szép-anyánk
S minden áldását adja ránk!
Ezek itt mind rokonaink!
Mindenki boldog és ránktekint!
Idô: (feláll a székrôl)
Akkor mi most mind elmegyünk,
Ezernyi terv jön el velünk.
Ti csak békén mulassatok,
Adok nektek jó altatót,
Adok szerelmet, mely zilál,
Mely éget, izzik – ez a szabály.
Mulassatok, megy a világ –
Jó éjszakát –
Mind: (elindulnak, s búcsúzás közben)
Jó éjszakát!
Faust és Margit: Jó éjszakát, jó éjszakát! (integetnek a távozók után)
Margit: Mért maradtam itt veled? (nézi a bámuló fiút)
Faust: Magadtól, tôlem kérdezed?
Margit: Ha azt tudnám, megmondanám (ledôl, karját feje alá teszi)
Faut: Ki vagy te, mért ily szép? Leány?
Margit: Ne kérdezd most! Az éj után
Világosabb lesz két szemed –
Faust: Kérdésem meg kell értened!
Mi  célod itt? Mi kell neked?
Margit: Értem kérdésed, életed.
Ami most benned tartalom,
Örökre meg kell tartanom –
Hallod, amit mondok? Figyelsz?
Faust: Megbűvöl, éget ez a perc,
Nem értek semmit, nincs eszem,
Erôlködöm keservesen –
Margit: A testem látod?
Faust: Lát  szemem,
Nem érezlek még, s nem hiszem
Hogy értem vagy és az enyém –
Margit: Csak a naív ifjú szemén
Húzódik hályog és ha lát,
Kínozza valósággal magát –
Faust: Nem kínoznám és magam, de mit,
S hogyan tegyek?
Margit: (kinyújtja Faust felé a kezét)
Gyere ide!
Faust: (leül és megfogja a lány kezét)
Mért bámulsz a semmibe?
Faust: Hová figyeljek?
Margit: Nézd szemem!
Meglátod fényét, végtelen!
(a fények lassan csökkennek, homály fedi a két lassan összefonódó testet)
Faust: (nézi a lány szemét, fogja a kezét, szorítja)
Bámulok fényességeden,
Ez a sok csillag hol terem?
Margit: Nem érzed, rádsóhajt a szám?
Már érzem, érzem – igazán –
Forró a tested és szíved –
Margit: Ez a titkunk és senkinek
Nem adhatod, nem adhatom – (tűri, hogy Faust mellé feküdjön)
Faust: Nagy nyűgöt érzek nyakamon,
Margit: A nyűgöt rakd le és jöjj velem,
Vezetlek át a perceken,
Vezetlek át a végtelen
Vágyak bozótján, tövisek
Virágok és gyümölcseik
Között, s ha látod, egyre szebb
Az álom, lelked megteleik
Sóvárgással s az már öröm.
(hagyja, hogy Faust csókolja eszeveszett mohósággal)
Faust: Villámok vesznek bôrömön
És ájulás száll véremen.
Margit: Ez kezdet csak!
Faust: Nem ismerem.
Honnan tudod? Hová megyünk?
Margit: Ne kérdezz! Érezd lelkemen
A jóslást!
Faust: (nagyot sóhajt, átöleli a lányt a megismert szerelem vadságával)
Jóslás?! Érezem,
Hogy az örülés testemen
Erôre kap, s csak akarom,
Hogy boldogság legyen –
Margit: Szegény!
Faust: Szeretlek! Kellesz és szeret
Ez az egész bolond világ!
Margit: (átöleli a fiút)
Így vannak mind az emberek –
A férfi látja angyalát,
De csak az álmai között,
S ha jön a hajnal és a fény,
Ha jön az Ész, az Akarat,
Megint kicsiiny lesz és szegény
A lelke – és torzó marad.
Faust: Ne mondd! Szeretlek és szeress!
Hívásom már ezerszeres!
Margit: Ezerszeres a válaszom –
Virágszirmokról átcsúszom
A földi sorsba – Akarod?
Faust: Szorítsd testemre a karod
S felejtem emberi hibám –
Margit: (átfogja a férfi derekát)
Menjünk a vágyaid után.
(belefeledkeznek a szerelmi tusakodásba és az éjszaka beálló sötétségébe)
(munkások szaladnak be, a sötétben tétován mozognak, sugdolóznak)
1. munkás: Ne bántsuk ôket! Alszanak.
Csendben szedjünk le mindenütt
Függönyt, bútort, virágokat –
2. munkás: Ne is törôdjünk most velük,
Lázuk még ég és nem lohad,
Ha majd forró pernyéje száll,
Akkor sejtik meg a halált. (fojtott irigykedéssel nevet)
3. munkás: Csitt, hallgass! Nekünk nem szabad
A sorsot bántani!
2. munkás: (visszaszól)
Ragadj
Sorsodhoz, s ne lázadj soha!
Sötét vagy, mint az éjszaka!
Sötét vagy, jámbor és bolond!
3. munkás: Hallgass, most nem vitatkozom!
(lázasan dolgoznak, csomagolnak és a hajnal felderengô fényénél látni ôketm ahogy hurcolják el az általuk idehozott holmikat)
4. munkás: (leejt egy hosszúnyakú vázát és az összetörik)
Nohát, ezért mit mondanak?
1. munkás: Szamár vagy és ügyefogyott.
4. munkás: Szerencse, hogy a hold ragyog
S tetejével megragaszthatom.
2. munkás: Ragaszd meg vizes agyadon!
A váza eljöhet velünk,
De csillogó szilánkjai
Lehulltak s nem lesz érdemünk.
Ha álmot fognak szítani
Még akkor is, ha nem leszünk –
1. munkás: Szólunk Idônknek.
2. munkás: Vén banya,
S hazug még, mint az éjszaka.
1. munkás: Ha már kezünkben vagyonunk,
Menjünk, miért vitatkozunk –
(int a többieknek és elmennek. Nyomukban virrad, az ablakon át a kelô nap színjátéka világítja meg a szobát, az egymást átölelô két testet, derűs ünnepélyesség mindenütt, amikor a falusi kis harang megszólal)
Margit: (fekruad, figyel)
Végem van, mennem kell tovább!
Faust! Ébredj, búcsúzkodom!
(fátyolát vállára teríti, megcsókolja az alvó Faustot)
Aludj, kis bolondom, kis bolond!
Hiába ébreszgetem
Álomrahajtott testedet –
A lelked messzi hegyeken
Barangol, rónaságokon,
Felhôkön, égen, vizeken.
Vitázik szálló szellemem
S talán a Kezdettel rokon –

*********************************************************
16. oldal hiányzik!

*********************************************************
Faust: Hadd csókoljam, édesanyám!
(az odahajló anyát megcsókolja)
Késôn ébredtem?
Anyja: Jól van az.
Az a vendég mindig igaz,
Jó ember, aki álmodik.
Meg ha elmondja álmait,
Ôszinte is –  (kedveskedve megsimogatja fia fejét, miután az ágyba tálal felülô fia elé)
Faust: Édesanyám
Elkényeztet, nagyon szeret –
Anya: Ilyen anya mit is tehet,
Úgy jut fiához közelebb,
Ahogy tud – ritkán jössz haza,
S pár napra akkor is –
Faust: Anyám,
Kertelnék, ha azt mondanám,
Hogy sok dolgom van – A helyen
Köt inkább meg a becsület,
Hogy helyt álljanak magam helyett –
Anya: (leül az ágy szélére)
Fiatal vagy, a szerelm
Környékezi a szívedet?
Faust: Ezt nem mondhatnám, de lehet,
Hiszen azt mondják, a beteg
Késôn ébred, mikor a láz
Elkapja –
Anya: Rosszcsont, hogy van az,
Hogy még nem vagy pap – az apád
Mindig azon szomorkodik,
Hogy télre tél jön és tavasz
S te csak tanulsz, s nem akarod,
Hogy ô boldog legyen.
Faust: Anyám,
Hidd el nem érzek hajlamot
Lelket nézni – A tudomány
Meg az én sorsom érdekel –
Anya: Úgy kellene tudásodat
Használni, hogy csak jót tegyen –
Faust: Anyám, csak nem tréfálsz velem?
Hidd el, hogy csak jót akarok.
Anya: Legjobbak Isten dolgai,
Oda kell felszámítani
A föld múló értékeit –
Faust: Anyám mindig jó és segít.
Megôrzöm szép mondásait – (enni kezd)
Anya: Itt van már Róza is. Nagyon,
Minden bajoktól féltem ôt.
Tudom, hogy nincsen oltalom
Nagyon sok szenvedély elôtt,
Mert szeretik. A szerelm
Elôször szép virágokat,
Sokszínű bimbókat terem,
De ha idô elôtt törik,
Idô elôtt el is vetik.
Faust: Rózsácska szép lány igazán
S úgy neveli édesanyám,
Hogy baj, bánat nem érheti.
Anya: Ki tudná azt megmondani?
Derék a párja, udvarol
Régóta, de nem kérdezi,
Mikor, s hgoyan viheti el.
Faust: Miért?
Anya: Ki tudja?
Faust: Érdekel –
Valamit elhallgat, anyám –?
Anya: Azt mondják itt a faluban,
Hogy az elsôszülött fiam –
Faust: Ez én vagyok –
Anya: Sokat tanult,
De mást és állhatatlanul,
Mint kellett volna s odavan
Ki tudja, mit csinál s hogyan?
Azt kérdezik, milyen lehet
A lány is, hogyha a fiú
Kilóg a sorból?
Faust: Mondd anyám
Apám ezért oly szomorú?
Tegnap a vacsora alatt
Olyan csendesként hallgatott.
Anya: Ezért van. Ô a sorsodat
Másképp gondolta –
Faust: Gondolom.
Ezért bánkódik sorsomon –
Az is ember, ha valaki
Jogot tanul és új jogot
Akar egyben tanítani.
Egy nagy múló láz elkapott,
Ismerni mindezt – Orvosok
Elôadását hallgatom
Félig nyílt szemmel, félig csukva
Már sejtem, hogy a sorsomon
Keserves rontás, értelem
Igája ül – így kell – legyen –
Anya: A sorsod sorsunk is –
Faust: Tudom
Anya: Apádnak errôl szót se szóltj!
Faust: A te titkod, édesanyám,
Nem adom a szívem alól –
És Róza?
Anya: Néha szomorú.
Imádkozik, templomba megy,
Kívülrôl tud száz éneket,
Mind szenteset. Ének megett
Sokszor sóhajt. Jó lenne, ha
Maradnál itthon pár napig.
A táncba is jobban viszik
A lányt, ha társasága van.
Faust: De én félig már pap vagyok,
Vagy már pap félig.
Anya: Nem tudom,
Ezt csak te tudhatod fiam.
Faust: Nem is merem elmondani,
Anyám, anyácskám, mennyi baj
Hány érzés, vágy és fájdalom
Bújál keresztül agyamon?
A nappal elmegy valahogy
De amikor föléberogy
A mindent elsöprô éjszaka,
Kevés az ész már egymaga,
Hogy bennem jó és rendet tegyen –
Anya: Nem illik ezt megértenem.
Imával végzed a napot,
A tested a földön hagyod,
A lelked égi nyugalom
Határán hál –
Faust: Így gondolom.
Te is hasonlóan, de más
Az élet bennünk – Bár vigyáz
Az áhitat s a félelem,
De egyiksem elég erôs,
Hogy rajtunk új törvényt tegyen –
Anya: A régi törvény rossz, fiam?
Faust: Törvény van izzó testemen,
Ugye nem érzed most anyám,
Fiad sebes mozdulatán
Nem érzed a varázslatot,
Amit az éjszaka hagyott?!
Anya: Nem értem, mért is érteném?!
Varázslat, szörnyű szörnyűség!!
(felindultan feláll fiától, keresztet vet magára)
Faust: Ne rémülj meg, anyám, szegény!
Nem venném meg senki ép eszét,
Hogy bárkinek elmondanám.
Csak azt tudom, hogy lelkemen
Papok szemérme idegen,
Tüzes szél jár a testemen,
Hogy lányoknak zsákmány legyen.
Anya: Lányoknak, zsákmány? Hogy, fiam?
Faust: A testnek száz vonzása van,
S az olyan test, minô enyém,
A testre vágyik untalan,
Repül, száll a vágy szônyegén,
Ha testet lát, minôt a ma,
Ez a megejtô éjszaka
Hozott nekem!
Anya: Hozott neked?
Honnan, kit, mért, kitôl, mitôl?
Ó, Istenem, ha örökölt
Fiam vért, honnan vette ezt,
Hogy már ilyen nagyon korán
Testet kap és testet keres? (könnyez, majd sír)
Faust: Ne sírj miattam, jó anyám –
Elmondom ôszintén neked,
Minthogy cipeljem vétkemet,
Amit a sors kínált, s nem én
Akartam –
Anya: Ó, fiam, szegény,
Mért, mivégre szültelek?
Faust: (anyja mellé ül, vigasztalja)
Hogy lássak a percek felett
Nem szűnô fényességeket,
Hogy újra szót váltsak veled,
Hogy engem éltet-hiteget
Egy folytonos, szent szédülés –
Anya: Csal szédülsz, ennyi az egész?
Pokol verése – szédülök!!
Faust: Anyám, már nem vagyok kölyök.
Merész álmok kísértenek,
Még nem mondom mindenkinek,
Azért, hogy ne nevessenek,
Mert kicsinyek az emberek,
De jó vagy, s elmondom neked!
Anya: (szótlanul keresztet vet)
Faust: Anyám, tôled ne féltsd magad!
Anya: A túlvilági sors miatt
Aggódom –
Faust. Minden megmarad
Emlékeinkben, és ha mi
El is feledjük, van az ész
Amely felírja –
Anya: Mondd, fiam,
Amit akarsz!
Faust: Nem is nehéz
Az élet, csak elkezdeni
Körülményes – ha már tudom,
Hogy csak gyalog, vagy ép hajón
Vagy másképpen utazhatom,
Már könnyebb – S ha azt is tudom,
Miért, kivel, s hová megyek,
Akkor már játékból lehet
Elszenvedni az életet –
Anya: S te már tudod?
Faust: Hogy mit teszek?
Már régen. Van esztendeje,
Vagy egy perce, annak fele,
Olykor minden idôtelen,
Hogy minden csak idô legyen –
Velem akarta azt apám,
Hogy pap legyek, akit a hit,
A vallás tisztelt – Áldozik
A megszentelt oltárokon.
Imáimat elmondanám,
Tisztelne testvér és rokon,
De ennek vége – Nem tudom
Szándékom visszatartani:
Valami űz, hajt másfelé.
Bennem lakik-e valaki,
A vágy enyém, vagy az övé?
Még nem tudom, de kergetem
Az arcát és igéretét.
Anya: Talán ez az ördög maga!
Faust: Ez a kis félelem szava.
Nincs ördög rajtunk úgy, ahogy
Régen elkoptatott mesék
Elhalt banyák rémületét
Ismétlik. Sors van és hiszem,
Hogy hittel, békességesen
Betöltöm. Csak tudós vagyok,
Aki hiszek és kétkedek –
Tudásom nem sokkal nagyobb
A sejtésnél –
Anya: Fiam, beteg
A nagy világ s te is beteg
Vagy a világban –
Faust: Mit beszélsz,
Anyám, anyácskám?
Anya: Az, aki
Hitét vesztette, a veszélyt
Meg a halált megismeri
S nem fogja eltéveszteni
A pusztuláskor az utat –
Faust: Lelkem e tájon is matat.
De ha a hit kevés nekem –
Anya: A hit nagyon sok, kincs, ha van,
Ha nincs, akkor te vagy kevés,
Te vagy szerencsétlen, fiam!
Faust: Nem értesz engem, jó anyám!
Indultam már száz hit száz nyomán,
Egyszer szándék vesztett nyomot,
Másszor a józan értelem
Nem engedett megértenem
Sokszor kifejtett titkokat,
Aztán legvégül elhagyott
A nagy tekintélytisztelet.
S most már egésze s magam vagyok
S bennem egyedül maradt
Minden valóság –
Anya: Sok nekem,
Amit te mondasz és kevés.
Mire szavad végére érsz,
Kifáradok s boldog vagyok,
Fiam, ha nem mondod tovább.
(harang zúg, gyerekek zsivaja hallatszik, a fény egyre feljebb ágaskodik az égen)
Ünnep van másnak, és nekem?
Anyai gyász a szívemen –
Faust: Ôszintén szólok, jó anyám!
Átálmodtam az éjszakát!
Csodálatos nagy szellemek
Kinyitották a szememet
S parancsolták, hogy mit tegyek –
Nagy ésszel s békességesen
Elhozták sorsom: azt teszem.
Anya: Mi volt a sorsod?
Faust: Egy leány.
Csodálatos volt! (rajongással néz a fény felé)
Elhiszem. (feláll, menni készül)
Jobb lesz, hogyha nem mondod el
Apádnak. Írj majd levelet,
Ha elmégy, élô szó helyett
A holt betű nem végezi
A szívet úgy –
Faust: Az emberi
Lélek nem áll meg egyszerű
Vágyaknál, bátran megy tovább
S tapossa álmok lábnyomát
Az érintetlen szűz gyepen –
Anya: (megcsókolja)
Fiam vagy – meg kell értenem.
Róza: (betoppan, világos, lányos ruhában, derűs, nevetô kedéllyel megcsókolja anyját, aztán Faustot)
Újabb éjfélig várhatok,
Amíg felébredsz – Jó napot!
(mókázva rángatja ki az ágyból)
Már háromszor harangozott,
Nagy ünnep van s te itt? Nahát!
Faust szégyellje meg magát!
Faust: (Róza tenyerét arcához szorítja)
Nagyon elszégyellem magam!
Anya: Én voltam a hibás, hogy itt
Heverészik, unatkozik –
Faust: Anyám, te nem lehetsz hibás
Sosem – Bennem határtalan
A büszkeség, hogy felvigyáz
Minden percemre jó anyám –
Róza: Azért küldött édesapám,
Hogy kész és vár a reggeli–
Faust: Ezt nem lehet felejteni –
Nem hűl el az a reggeli – (feláll és menni készül)
Jó lesz, ha megbeszélitek,
Hogy töltitek az ünnepet – (elmegy)
Róza: Nagyon helyes – Csakis veled
Vagyok hajlandó a mai
Vasárnapot eltölteni –
(az ablakhoz megy, egészen kitárja, a függönyöket is széthúzza)
A percben van az isteni
Lehellet – Csak az élvezi
Aki hisz benne maga is –
Faust: Csak az boldog, aki hisz – (Rózát hívja)
Gyere ülj mellém –
Róza: Nem megyek. (odafut)
Az én rossz bátyám mit akar?
Faust: Elmondanám nagyon hamar,
Ha mellém ülnél!
Róza: Megteszem.
Meghallgatom figyelmesen
De hogyha olyant mondanál –
(ujjaival fenyegetôen int és leül Faust ágya szélére)
Faust: Én ismerek minden szabályt,
Tudom, hogy mit kell mondani
És mit szabad és mit lehet –
Róza: Akkor hát kifejtheted!
Faust: Úgy érzem, hogy a szívemen,
Nem is jó, tán a testemen
Bizsergésféle gyötrelem
Tánclépéssel ingerkedik –
Sokszor úgy érzem, percekig
Nem tudnék egy szót mondani,
Minthogyha évek nyűgei
Folyton nyakamba sújtanának
Pokol igáját s én, a nád,
A nádszál lelkem igazát
– Nem – nem tudnám elmondani –
Róza: Fájdalmat érzel?
Faust: Nem, sosem,
De itt belül, (szívére mutat) keservesen
Szegénynek érzem magam,
S a vágy bennem határtalan,
Hogy percen túl és téreken
Valami nagy új legyen,
Az út még lehet úttalan
A két lábammal átverem
Bozótját és a a hínár
Ezer sebet vét testemen,
Ha az út végén semmi vár,
A tűnô ábrándok helyett
Sötétbe bomló képzelet
Homálya zárja le szemem,
Mennék, mennék, hogy szép legyen
Az értelem, a küzdelem –
(nagy rajongással elmondott szavai után méz, mintha visszahívni akarná értelmét)
Róza: (megsimogatja bátyja kócos fejét, szemét megcsókolja)
Nemcsak tudós vagy, kevesebb
És több annál – érzem, szeretsz,
Vagy azt szeretnéd, ha szíved
Lángolna gondjaid helyett –
Így lesz kereszted kétszeres –
Faust: Mondd, Róza, mért?
Róza: (szünet után)
Édesapám
Papot akar, téged s papot,
És én már látom, otthagyod
A formulát, a fekete
Ruhát, nehéz tudásodat –
Faust: Talán – érzéseim miatt –
Azt nem tudom, megéri-e?
Róza: Egy lány mit tudhat mondani?
Nem is törôdnél tán vele.
Faust: Törôdnék! Mondd, hogyan tegyek?
Róza: AóÁlmodni hagyd a szívedet!
Apám akarhat szépeket,
Szű terveket és hízeleg
Saját vágyának az, ha mi
Nem akarunk mást mondani,
Mint ô – de milyen messze van
Az ô világa az anyém
Határához –
Faust: A szó szegény –
Minden lélek határtalan
S nagyon gazdag, ha álma van –
Róza: Követni kell az álmokat!
Faust: Álmodtam, Rűza!
Róza: Szörnyűség! (játékosan összecsapja a kezét)
Hadd halljam az egész mesét!
Faust: Nôk voltak benne – Istenem,
Micsoda álom!
Róza: Ó, nahát!!
Ki jüssz az ágyból!! Akinek
Az álom gond, az nem beteg,
De fiatal –
(felugrik Faust ágyáról, cibálja Faustot)
Ha akarod,
Ebben segíthetek neked.
Faust: (elkapja Róza kezét)
Akarsz nekem segíteni?
(felugrik az ágyból)
Róza: Hát nem bánom, Isten neki!
Faust: (átöleli túlbuzgóan Rózát és a levegôben megforgatja)
Vasárnap van – van egy leány,
A szentmisén megmutatom –
Tetszik nekem, nagyon-nagyon –
meg egyszerű
Vágyaknál, bátran megy tovább
S tapossa álmok lábnyomát



2. felvonás


Szín: A templom elôtti térség, padokkal és parkszerűen. A kép közepén, a barokk stílusú templom homlokzata, jobbról, balról a tér bokrokkal szegélyezett.
A misének éppen vége van, a gyermekek türelmetlen ugrándozással igyekeznek kifelé a templomajtón, ugrálnak a lócákon felszabadult nevetéssel.
1. fiú: (éppen végigszalad az egyik padon és gúnyolja az utána furakodó kislány ügyetlenségét)
Azt mondod, a fiú szamár,
A lány mégis utána jár –
1. lány: Nem is teutánad megyek.
Beszélni akarok veled
(a 8-10 éves gyerekek tágranyílt szemével kéri a fiút, hogy várja meg)
1. fiú: Akkor siessen hát kegyed!
(túlzott udvariassággal meghajol a lány elôtt)
Különben várlak, ott leszek!
(mutat a bokrok mögé és elszalad)
1. lány: (pityeregve a szeméhez kap zsebkendôjével és a fiú után megy)
2. fiú. (végignézi a jelenetet és mondja a mellette álló lánynak)
No, látod, Jutka hogy szalad
Sanyi után?
2. lány: Hogy-hogy szalad?
Te tán tudod, hogy mi miatt?
2. fiú: Tudom, vagy nem tudom: szald.
2. lány: Felvágtok a nadrág miatt.
Az én szoknyám drágább anyag,
Mint a nadrágod –
2. fiú: (zsebreteszi a kezét, kihúzza magát és lenézôen végigméri a lányt)
Jó, maradj!
Ha drágább vagy, nem kell nekem
A társaságod – (elmegy a térrôl)
2. lány: (felhúzza az orrát, hátat fordít a fiúnak, de még utána fordítja a fejét)
– szemtelen,
Úgyis tudom, kellek neki.
Ha majd meg kell bocsátani,
Majd százszor kéretem magam –
Minden fiú modortalan
(fejét feltartja, úgy megy a másik irányba)
A templomból ezalatt az évszázados szokásoknak megfelelôen az ifiasszonyok, legények, házasemberek jönnek ki, kis csoportokba verôdve megállnak a férfiak, az asszonyok egymás között sustorogva indulnak hazafelé: A lányok nagy sietséggel és fürgén forgatot tszemmel állanak meg egy pillanatra a templomkijárattól alig néhány méterre. Fehér ruhájuk villog a napfényben, testük nevetve örül a fiatalságnak.
1. eladó: (a belekaroló barátnôjéhez)
Figyelted, hogy kacsingatott
A Sándor?
2. eladó: Eszi a fene,
Pedig tudhatná, hogy nekem
nem kell –
3. eladó: Te! Nekem kellene.
Ha nem is a legszebb legény,
De módos-szorgos – a szeme
nagyon jámbor lelket mutat –
1. eladó: No, nemcsak jámborságban él
Az ember –
2. eladó: Több a semminél,
Hogy gazda s egyetlen fiú –
De tán azért is szomorú –
1. eladó: A Pista nem tetszik neked?
Milyen fényes csizmája van –
2. eladó: Sohse igazgatom magam!
Van még idôm választani!
3. eladó: Az a rendes, úgy gondolom,
Ha a legény választja ki,
Kit venne el!
2. eladó: (belecsíp a lány karjába)
Milyen csacsi!
A kását az asszony keveri,
Az ember kapja s megeszi –
(nagyot kacagnak, egymásba kapaszkodnak és indulnak el)
2. eladó: Ma este bál lesz, úgy hiszem,
A táncban is érezheted,
(súgva mondja a 3. eladó fülébe)
Hogyan, mért kérik testedet.
3. eladó: (belepirul a hallottakba)
Ilyenre én nem gondolok.
1. eladó: Pedig ez egyszerôű dolog.
2. eladó: A Róza bátyja tetszik-e?
3. eladó: Te tán kikezdenél vele?
2. eladó: Miért ne?
3. eladó: Félig pap, tudós –
Szentember, nô nem kell neki –
Már doktor, csak a könyvei
Érdeklik – én ezt így hiszem.
2. eladó: Ki tudja azt megtiltani,
Hogy teste szíve kérje meg
A testemet szerelmemet –
3. eladó: Templomból jössz, istentelen!
2. eladó: Az életem, a kenyerem –
1. eladó: Menjünk el innen! Hallja meg
Akárki, nagy bajunk lehet!
2. eladó: Szándékom tiszta, bárkinek
Elmondhatom –
3. eladó: Gyerünk, gyerünk,
A sergôbe beülhetünk,
Az a mi tiszta örömünk –
1. eladó: Ott várjuk a legényeket –
2. eladó: A szíved majd csak megreped
Ha Jánost nem láthatod – (nevetnek)
Mért félted azt a naplopót?!
Azt mondják, fenn a hegyeken
A fűre könnyen lehever,
Ha ôrzik álmát
1. eladó: Nem hiszem,
Azt mondta, csak engem szeret –
2. eladó: A szó csak szédít, csak szerep,
Amit a legények mondanak,
De hogyha jön a pillanat,
A testre hívó alkalom,
Odavan a fogadalom,
Szemérmetesség, eskü is –
Az élet rossz, ravasz, hamis –
3. eladó: (tátott szemekkel néz a legények után)
A sergôhöz menjünk!
1. eladó: Gyerünk!
2. eladó: Csak azt tudnám, ott mit nyerünk?
(egymásba kapaszkodva el)
Pista, János és még néhány legény megáll azon a helyen, ahol a lányok álltak és néznek a visszatekintgetve elszaladó lányok után.
Pista: Én az egész mise alatt
Elnéztem Annát. Fekete
Hajában annyi bujaság,
Meg, hogy szénbôl van a szeme,
Ugrált velem a gondolat,
Hogy kezdek véle –
János: Marhaság!
Ha akarod, játszik veled,
Bolondít, aztán kinevet –
Pista: Ô is csak húsból van! Nem-e?
János: Én nem bánom, kezdjél vele,
De ha a szád megégeti
A tűz, ne rójjad fel neki
Bűnéül – ilyen –
Pista: Nem hiszem –
János: Majd elhiszed keservesen!
Inkább kergesd a másikat,
Az a pillangó kell neked,
Amelyik a kezedre száll –
Pista: Nem élek pillangók miatt.
Nekem a lány kell, az a lány!
János: Siess a szoknyája után,
S ha fittyet hány rád, a szíved
Ne fájjon –
Pista: Akkor is megyek!
Gyere te is!
János: Segíteni?
Pista: Szamár! Ha nem kellek neki
Magamban, mit segítenél?
János: Menjünk!
(a többieket is hívja mozdulatával)
Jól van, a semminél
Ez is jobb tréfa! (elmennek)
Fiatalasszonyok jönnek tarka népviseletben, túlzott komolysággal az arcukon és rengeteg kíváncsisággal a szemükben.
Vargáné: A Marcsa férje tegnap is
Berúgva jött haza –
Pénzesné: Ne mondd!
Vargáné: Képzeld, ha elvesz tégedet!
Pénzesné: Ne is mondd! Így is épp elég
Bajom van! Úgy hiszem, lehet
A szemverésben valami,
Mert Miklós egyre szomorúbb,
Már úgy megy, mint a nyomorult.
Vargáné: Ô mindig úgy ment, nem tudod,
Nem láttad akkor?!
Pénzesné: Jaj, ne mondd!
Anyám akarta. Magamon
Sokat sírok, csodálkozom,
De már késô –
Vargáné: Késô bizony!
De mért búsulsz! Van nmég legény!
Csak szólj nekik, csak ints nekik,
A hívást ôk ismételik.
Aztán a lassú alkalom
Hivatlanul megérkezik,
S ezerszer kárpótolhatod,
A sokszor elveszett napot
Meg azt az elsô éjszakát!
Pénzesné: Te így csinálod?
Vargáné: Mit tegyek?
Nem akarom a testemet
Pókokra bízni!
Pénzesné: És kivel
Vagy jóban?
Vargáné: Izgat, érdekel?
Pénzesné: Inkább azért kérdem, mivel
Kevés a jártasságom –
Vargáné: Ó,
Málészájú szépség, bohó,
Menetrendet ne adjak-e?
Kezdd el magad! Én senkitôl
Nem kértem névsort, amikor
A férjem bograitól
Menekültem –
Pénzesné: Jó, jó, pörölj,
De egy kicsit segíts nekem.
Olyan szegény, igénytelen
Vagyok – Segíts – A kezdeten
Túl már tudom, hogy mit tegyek!
Vargáné: Gyere hát, elmondom neked,
Hoy mindent hol kell kezdened! (elmennek)
Vénasszonyok jönnek és szintén megállanak tereferére, ahol az elôbbiek, Róza Évával és Gézával a tér sarkában megállnak, beszélgetnek és szemmel tartják a kijövôket.
Faust anyja: (kezében az imádságos könyvvel jön, Rózához lép)
Mért álltatok meg?
Róza: Ó, anyám,
Várjuk Faustot és ha jön,
Sétálni mennénk – engeded –
F. anyja: Idejében gyertek haza,
Inkább az apátok miatt!
Róza: Tudom, hamar megyünk anyám!
F. anyja: (hosszan nézi a leányt, a fiút és Évát, azután elmegy)
Vénasszonyok a hasukon összefont karral, kezükben imakönyv és olvasó, töpörödött testükkel megállanak és a semmibe nézve beszélnek.
1. vénség: Hallom a Zsófi teene
Megdöglött –
2. vénség: Meg – Mi volt vele?
3. vénség: Felkaphatott a legelôn
Rozsdás-vasat – Doktorunk
Hiába adta be neki
Az orvosságot –
1. vénség: Nem öröm
Ez a döglés a Zsófinak.
Igaz, maradt elég nekik – (bólintgatnak)
Azt mondják, úgy rítt, a szeme
Olyan veres volt –
2. vénség: Meghal-e?
1. vénség: Ki? Zsófi? Áh! Elbírja még
Pár hónapig – Ha az ura
Nem rontaná az életét,
Kevesebb volna a baja,
De így –
3. vénség: Hajaj, Hallottad-e,
Hogy a koldus Faust fia
Csak látogatni jött haza –
Nagy Úr lett. Egy nagy iskolán,
Ahol ezer ablak lehet
Kívülrôl, mindent ô tanít –
1. vénség: Azt hallottam, bolond –
2. vénség: Az ám,
Az ember nem tudhatja ma,
Tegnap mi volt, holnap mi lesz –
3. vénség: Aztán meg az is érdekes,
Hogy nem pap. Hogy van, hogy lehet?
1. vénség: Ki tudhatja, hogy a nagy urak
A nagy városban mit, s hogyan
Gondolnak? Ha a szamarabb
Világ itt van, nem szólhatunk –
3. vénség: Komámasszony, igaza van –
Legjobb, hogy mi hívôk vagyunk.
A sírban nem lesz sok bajunk,
Mert Isten rendeléseit
Betartjuk, s ô csak megsegít –
2. vénség: Így van – és ez nagyon helyes –
Halljátok az én unokám
Ma éjjel négykor jött haza,
Pedig nem volt bál –
3. vénség: Hol lehet
Az éjszakába egy gyerek?
2. vénség: Az apjának említheted!
Azt mondja, az az ô baja,
Ha illendôn nem jár haza –
1. vénség: A bűn, s bűn csak mindenütt –
2. vénség: Az éjszaka a mindenük
Ezeknek – Ó, emlékszetek,
Mikor még mi fiatalok
Voltunk! A régi ünnepek!
3. vénség: (nagyot sóhajt, messze néz)
Ó, pontosan emlékezem,
Minthogyha tegnap éjszaka
Történt volna
1. vénség: (felháborodottan összeráncolja a szemét, kihúzza magát sértôdötten, indul)
Menjünk haza!
Te nem javulsz meg már soha!
Zöld vagy, szamár és ostoba
Mint minden tejszagú gyerek!
Éltesebb emberek, a falu vénei, köztük Faust apja is, kijönnek a templomból, illô modorossággal fejükre teszik kalapjaikat és nagy fontossággal megállnak beszélgetni.
1. öreg: (magával hozott hosszúszárú pipáját tömögeti, majd rágyújt)
2. öreg: (hunyorogva néz fel)
Derék idô van, úgy hiszem
Idén a termés megteszi –
3. öreg: Az ember mindig csak hiszi,
Aztán mindig lesz valahogy –
F. apja: Akárhogy, jól is akarod,
Ha nincs Isten áldása rajt,
A jó kezdet semmit sem ér –
1. öreg: De bölcs lettél, valami baj
Rakodta meg a válladat –
F. apja: Nem zúgolódom baj miatt
Inkább a vén pap szavait
Idézem és boncolgatom –
1. öreg: Ne fájjon az neked nagyon!
A fiad úr lett s az segít –
Derék teremtés, úgy ül ott
A padban az oltár elôtt,
Mindhogyha látná a jövôt,
A menyország kék belsejét –
F. apja: Ne gúnyolódjék! Nem elég
A látszat. Hogy mit tett bele
Az Isten, azt megértem-e,
Azt nem tudom.
2. öreg: Itthon marad –
F. apja: Szeretném, ámbár nem hiszem.
Abból nem lesz sok jó sohasem,
Ha valaki eszére megy –
3. öreg: Ne féltsd te ôt – derék gyerek.
A mi papunk is szereti –
Ha itt maradna, híveink
Meg is becsülnék szív szerint,
Ha meg-megúnta a falut,
Csak menjen el, ahova tud,
Ahol tudása kamatot
Fial – Mert nincs annál nagyobb
Öröm, mint feljebb jutni ott,
Ahol a munka sok, a jog
Szűk és kevés –
F. apja: A diplomátDicsérettel szerezte meg
Híres helyen –
1. öreg: Menjen tovább,
Felejtse el a faluját!
F. apja: Nagy város mindig nagy veszély!
1. öreg: A nagy veszélyrôl ne beszélj!
Városban voltam katona.
Elôször fájdult a fejem
A sok háztól, az emberek
Csordájától s mint egy gyerek
Könnyeztem is s talán soha
Nem szoktam volna, ha leány
Nem hív meg szolgálat után
Irére –
(a többiekkel nagyot nevet)
2. öreg: Más egy katona
Meg egy tanult ember –
1. öreg: Ugyan!
Mindkettônek két lába van –
F. apja: Igaz – igaz –
Többen: Igaz – igaz –
F. apja: (a zavart csöndet megtöri)
Szépen indult meg a tavasz –
2. öreg: Az a fontos, mit nyújt a nyár.
3. öreg: Fô, hogy az ôsz konyhára vár
S fontos, hogy akkor meglegyen
Az eleség –
1. öreg: Az ám – igen –
A plébános Faust kíséretében kijön a sekrestyébôl, köszön az öregeknek és megáll velük beszélgetni.
Plébános: Higyjék el nékem, emberek,
Határtalan boldog vagyok,
Hogy ez a kedves jó gyerek
Tudós lett. Már sokkal nagyobb Tudása, mint volt az enyém
Hosszú pályám legelején –
Faust: Plébános úr engedje meg
Szerény ellenvetésemet,
Túlértékel – A fiatal
Nem tesz túl öregebbeken –
Plébános: Öcsém, te engedj meg nekem,
Más volt a termés még taval,y
Mint az idén lesz – Az idô
Mindig más furcsaságokat
Épít magából, emiatt
Mondom neked, fölébe nô,
Fölébenôhet egnapi
Nagyságnak új kor új fia –
Faust: Alig merem kimondani,
És ôszintén is hangzana,
Hogy azt mondtam: az öregebb
Ember láthatja igazán
Értelmével az életet –
Plébános: A hit, a szív az én hazám.
Amit a fáradt értelem
Kínlódva formál, alakít
A gyorsan múló életen,
Talán látszik – egy ideig,
De jön a sors, hogy túltegyen
Az értelmen és mindenen
S marad minden a régiben –
Legszebb, legigazibb hit:
Megôrizni a szív álmait.
Többen: Igaz – igaz, plébános úr.
Plébános: Ez a Faust okos gyerek
Ügyesen válaszolja meg
Amit az öreg kérdezett –
1. öreg: Meg tudnád nékem mondani,
Mit érez az olyan öreg
Mint én vagyok, ha a halál
Lustán elébehempereg?
Faust: Bennem még nincs tapasztalat
Hogy szóljak a halál miatt –
De úgy hiszem, az öregek
Az elgondolkozás helyett
Inkább meghalnak – s ha lehet
Még élnek – A fiatalok
Nem tudhatják még, mi a jobb –
Plébános: Errôl nem is vitatkozunk,
Hitben van célunk és okunk –
Ne is kísértsük azt, amit
A hit nem kérdez, nem tanít
Úgyis olyan nagy veszély
Lappang az életünk megett –
F.apja: Ezért szeretném, ha fiam
Maradna itthon –
Plébános: Elmehet,
Igaz ember, ne féltse ôt!
Jó az, ha sokaság elôtt
Okos ember beszél – Nekem
Ez a kicsiny falu elég.
Belátom kis határait,
Sétálok kinn a réteken,
Az emberek kis életét
Átfogja elmém és szemem,
Vigyázok, béke, rend legyen.
Az Isten is hozzásegít,
Hogy kedves, szép szándékait
Írásait és szavait
Magyarázzam, szívem szerint –
No persze, én is módfelett
Örülnék, ha a mi fiúnk
Itthon maradna –
F.apja: Ha tudunk,
Beszélünk errôl még –
Plébános: Lehet (az 1. preghez)
Márton bácsi ez a pipa
Nagyon hűséges –
1. öreg: Az bizony!
Túltesz ez minden asszonyon.
Róza: (bátorságot vesz magának és odamegy az öregekhez)
Plébános úr bocsássanak
Meg a tolakodás miatt
Faustot hívnám –
Faust: Ugyanis
Húgomhoz köt ígéretem
A mai napra –
Plébános: Ô szabad!
Indulj, ha adtad a szavad!
F.apja: Szeretik egymást –
Öregek: Gyerekek.
Plébános: Nem tudni, sorsaik megett
Milyen csillagzat áll –
(megkondul a déli harangszó)
Delet
harangoznak, menjünk haza,
Mert el nem hűlhet az ebéd –
(elindulnak, hátul a nagy pipával pöfékelô 1. öreg)
A templom elôtti lóca felé menve Éva, Géza és Faust beszélgetnek, látszólag semmiségekrôl, de lehet látni, hogy Róza szervezi a délutáni programot.
Róza: Sokáig vártunk rád, Faust!
Faust: Jöhettem ennél hamarabb – (fészkelôdik fekete ruhájában)
Ez a ruha szörnyen meleg.
Róza: (Fausthoz) Ô Éva –
Faust: (meghajol)
Csókolom kezét!
Éva: (kezet nyújt)
Örülök, hogy itthon lehet –
Faust: Én is –
Róza: Ô Géza.
Faust: Én Faust –
(a komolykás bemutatkozáson jót nevetnek)
A húgom komoly s nagyon feszes
Szavakkal mondja, hogy kinek
Mi a csomagolása –
Géza: Ó,
Mi régen, a gyermekkorunk (leülnek a lócára)
Aljáról cimborák vagyunk,
De hát az elmúló idô
A kisfiú fölébe nô,
Szétszürja szép emlékeit –
Róza: No lám, máris emlékezik –
Faust: Az arcod, meg a két szemed
Aligha bármit változott,
De a tested erôs lehet –
Róza: (büszkélkedve)
Azt mondják, az elsô legény
A faluban –
Faust: Komoly dolog –
És Éva mit szól?
Éva: Ó, nekem
Nincs véleményem – azt tudom,
Hogy téged régen láttalak,
Egyszer a nádasok alatt
Mikor békát szedtél – De ez
Nagyon régen nem érdekes –
Inkább azt mondanád nekünk,
Hogy volt veled?
Róza: (megfogja Géza kezét)
Ez már nekem
Ismert dolog – mi elmegyünk.
Majd délután találkozunk
A vásárban – (felállnak és indulnak)
Éva: Én is megyek
Veled itt nem maradhatok –
Faust: Maradj!
Éva: Megszólnak! Egy papot
A templom szentelt küszöbén
Fecsegni látnak meg velem –
Faust: (visszahúzza)
Maradj még Éva! Nem, ne menj!
Még nem vagyok pap s úgy hiszem
Nem is leszek – A vélemény,
Amit a népek mondanak,
Elszáll, mint minden pillanat,
S csak annyi vétkezése van,
Amennyit mi megengedünk –
Éva: (el akar menni)
Nem értem egyetlen szavad!
Faust: Nagyon szépen kérlek, maradj!
Éva: A templom, te meg a ruhád,
Nem is maradhatok tovább,
Mert otthon vár ebéd, s anyám –
Faust: Eljössz-e akkor délután –
Éva: Rózával el, el, eljövök –
Faust: Várlak, várlak –
Éva: (már néhány lépést tesz, visszafordul)
Várhatsz, jövök –
Faust: (feláll a lócáról, megtörli homlokát, a leány után szalad, kezét megfogja és visszatartja)
Megállj! A déli nap fölött
A perc van itt s az alkalom –
Éva: A napra, percre nincs idôm!
A napra ég felhôje jön.
S a felhô záporoz nagyon –
Faust: Ne mondd – A perc határtalan,
Csodálatos varázsa van –
Éva: Mi történik egy perc alatt?
Faust: A percben sok-sok pillanat
Fészket rakott nagy és szabad
Érzéseinknek –
Éva: Ezt nem lehet
Elhinnem?
Faust: Hogyne! Én hiszem,
És nem tagadja senkisem –
Ahogy elnézem szemedet,
Csodát szül a percek megett –
Éva: (elpirul, elfordul)
Megszégyenít tekinteted –
Gaust: Vágyam ne szégyenítse meg
Se testedet, se szívedet –
(csókolni akarja, Éva nem engedi)
Éva: (kirántja kezét Faustéból)
Megyek, megyek –
(elszalad, de a szín szélérôl még visszanéz)
Faust: (megdermedve néz a lány után)
Nagy víz a perc és végtelen
Folyamként zúdul lelkemen
Keresztül – Hogy jó? Mit tegyek?
Ha a folyóba csak kezem
Merítem, szomjasabb leszek,
Mint voltam. Hogyha lábamat
A hídról lógatom bele,
Hidegnek érzem. Ha egész
Testemmel mozdulatlanul
Beléje állok, belevész,
Mert görcs és kínos dermedés
Fagyasztja meg. Aki okul
Az érvényes törvényeken
Megússza a fodros vizet,
Megérzi szép mélységeit,
Erejébôl erôt merít,
S megsejti majd, hogy mit tegyen –
(mint aki titkot tudott meg)
Idô folyása elviszi
Velem a legszebb pillanat
Homályos megsejtéseit,
Mámorthozó érzéseit,
Megélni, élni is segít
Veszélyes szép mélységekig –
Ó Éva, Évám, titkodat
Megmondta most a pillanat –
s: Ô szabad!
Indulj, ha adtad a szavad.

3. felvonás

Vásári sokadalom a nyári nap délutánjában. A vásári árusok rekedt és közönséges rikoltozása harsog, gyerekek mászkálnak tarka csecse-becsékkel, rezesbanda ízléstelensége harsog a cirkusz és a sergô körül, elôtérben a sok bámészt vonzó jós, Mefisztó és csodálatos kirakata rettentô banyájával.
Távolról hallatszanak:
Férfihang: Szűzi leányok, asszonyok,
Az én szépítô szereim!
Az én tükröm úgy mosolyog,
Ha egyszer is beletekint,
Boldog lesz – Nagy varázslatom
Azzal kezdôdik – ó – hogy is
Mondhatnám el, hiszen hamis
Ez az egész világ – Tehát
Vegyenek, sej az angyalát!
Olyant kínálok, aminek
Láttán fiúk ôrjöngenek,
Még a banyák is felkenik
Arcukra, hátha éjjelig
Egy csók nekik is sikerül –
(nagy kacagás)
Nôi hang: Ön még sesem fényképezett
Vásárban – Pompás élvezet!
Csak három krajcár és amit
Magáról nem hisz senkisem
Testét és lelkét vegyesen
És színesen, értelmesen
Megkapja képben – És akik
Nem jönnek hozzánk – életük
Során sírnak majd mindenütt –
Az elmaradt élvezetért –
Róza Gézával kéz a kézben, Éva Fausttal hasonlóan, vásári portékákkal nyakukban, a tömeg zsibongását fáradt nevetéssel kiegészítve jönnek be a színre, ahol a fôhelyet a jövendômondó sátra és annak bejárata foglalja el.
Faust: (még mindig visszanézve)
Ez a vásár mindent megér!
Az ember teknôt is vehet,
Hagymát, fokhagymát, tehenet,
Rézüstöt – a rézangyalát!
Róza: Hallgass el most, ne mondd tovább!
Itt más van!
(figyelmezteti az öreg banyára, aki ép most enged be egy fiatal menyecskét jóslásra)
Itt a szellemk
Mondják meg, hogy mivé leszek –
Faust: Kíváncsi vagy?
Róza: Kíváncsi-e?
Két éve már jósoltatom,
Hogy majd mi történik velem –
Mindig egyet mond –
Faust: Hallhatom?
Róza: Az az én titkom angyalom.
Géza: Sajnos, nekem sem mondta el –
Éva: Pedig téged tán érdekel – (nevetnek a mondáson)
Géza: Engem, bizonnyal – úgy hiszem –
Róza: Ez az én titkom, kedvesem –
Géza: Csak eljön majd a pillanat,
Amikor megadod magadat!
Éva: El, eljön –
Faust: Én is úgy hiszem.
Talán kérdezzük meg, lehet
Nekünk szabad kérdéseket
Feltenni –
Róza: Hagyd most, ne zavard!
A vén banya nagyot akar,
Most gyűjti a szellemeit –
Faust: Neki most hány szellem segít?
Róza: Ki tudja, én nem számolom –
Faust: A vén banya öreg, s bolond,
Vagy annak játsza meg magát –
Róza: Ez én nem is gondolhatom –
Faust: Ez szemfényvesztés –
Éva: Az? Nahát!
Faust: Figyeljétek! Igaz lehet,
Amit ez mond? A szellemek
Csak úgy vasárnap délután
Kirándulnak, hogy egy banyán
Pár fillérrel segítsenek?
(Mindhárman furcsán néznek Faustra, a banyát körülvevô népség megbotránkozva és csitítóan néz Faustra.
A banya sátrának kétszárnya leengedve, belsejébôl semmit sem látni.)
Banya: (ritkán felnéz az ôt bámuló tömegre)
Jó hívôk és hitetlenek,
Mondjátok el mindenkinek,
Hogy az én gazdám és fiam
Jövendômondó, határtalan
Hatalmával rendelkezik.
Nem kell itt várni évekig,
Megmondja néktek az igaz
Jövendôt, mondja a tavaszt,
Az aratást, az ôszt, telet,
Minden történések felett
A változatlan irgalom
Megújulását – Én nagyon
Nagyon, nagyon hiszek neki –
(csak rakja a tűzre a füstölô füveket)
Mindenki tudja érteni,
Amit tudásával teli
Szavakban szór az én fiam
Világgá – Ó, határtalan
(csak bámul a fazék és a tűz közepébe)
Tudás a jüslás, s ami van –
Gyerek: (zsebredugott kézzel elôfurakszik)
Jósolhat-e fiad nekem
Öreganyó?
Banya: Add pénzedet!
Gyerek: Nincs egy vasam sem!
Banya: Elszaladj!
Megállj ablakotok alatt,
S ha majd a hold vak éjjelen
Benéz, találkozol velem –
Akkor nem lesz könnyű neked!
Gyerek: (orrát törölve, nevetve)
Ha én ilyen fényképeket
Figyelnék holdas éjszaka,
Az ördög szállna meg maga,
A sorvadás, s a félelem!
Banya: (kavarja a tüzet és a füveket egyre szórja)
Meég a fó lelkeden,
Hogy gúnyod békesség legyen –
Férfi: (rászól a gyerekre)
Hordd el magad! Vidd el magad!
Olyan szülôknek fia vagy,
Akik utcára engedik
Rosszulnevelt gyerekeik –
Banya: Ha a szüloeid azt hiszik,
Hogy az ô örömük leszel,
Tévednek –
Gyerek: (messzeszalad)
Így is banya vagy, (csúfolja szemárfülekkel)
Akárhogy, mindig csúnya vagy,
Ha kiköpöd a fogadat,
Ha kiteszed a lelkedet,
Banyánál jobb már nem lehet
Egy igazi banya!
Többen: Pimasz.
Banya: Amit mond, mind való-igaz,
Csak még nem tudja, mi fizet
Hitványságáért –
Férfi: Gyereket
Komolyan venni nem lehet –
Banya: Védi – talán a rokona?
Férfi: Nem-nem. De úgy esik baja
A gyermeknek, ha komolyan
Veszik –
Banya: (int lemondóan, majd gajdolni kezd)
Lássátok meg, fiam
A mindent mondó tudományt
Átadja néktek! Akinek
Jövôre nézve nincsenek
Csodálatos, szép álmai,
az is meg fogja hallani
A sors hogyan rendelkezett
Felôle –
(nagy nyirkos kezeit az elôtte álló lányra mereszti, kinyújtja kezét)
Lányom add kezed,
Hadd látom, mit tud szólani
A szép írás tenyereden –
Lány: (odanyújtja kezét félve)
Banya: Jóslok – az az elôlegem,
Hogy boldog és asszony leszel.
Egyszer hálás leszel nekem,
Hogy az írást a kezeden
Fiam megnézte –
Mefisztó: (felemeli a sátor benyílóját, kiengedi középkorú teltkeblű asszonyvendégét, akin a múló extázis minden jele látható)
Asszonyom,
Remélem, hogy reményeit
Meglátja majd!
Asszony: (a meghajló Mefisztó felé zavartan)
Reménykedem.
Majd évekig, a síromig
Sosem fogom felejteni
Hogy a színtiszta igazat
És a csodálatos jövôt
Jósolta –
Banya: Jósolj, csak fiam,
Boldogságot. Éesz szív között
A hit, a vágy rabolja meg
A gyorsan húnyó életet.
(Az asszonyság körül többen érdeklôdéssel tolonganak és fecsegve távoznak, miközben a teltkeblô csak hajtogatja:
Asszony: Valóban nagyszerű dolog,
Hogy hallhattam egy jóslaot,
Ami csak rám vonatkozik
És elvisz boldogságomig –
Férfi: (bánész arccal megy mellette)
És mit kóstált a jóslata?
Asszony: A jóslat persz egymaga –
Egy tallér folytatása volt,
Aztán a férfi rámhajolt –
(kuncogni kezd és ahogy a színt elhagyják, még kezével is magyarázza a jóslás érdekességeit)
Férfi: (otthagyja az asszonyt és visszajön, meglöki a füveivel bajlódó banyát)
Jósolnának ma még nekem?
Banya: Kérdezze meg a fiamat!
Férfi: (Mefisztóhoz megy, aki sátra ajtajában áll, a nyüzsgô tömeget észre sem véve, csak Faust arcát figyeli)
Uram, jósolna ma még nekem?
Mefisztó: Uram, sajnálom, nem maradt
Idôm önnek –
Éva: (ágaskodik) Nekem –
Róza: (integet kezével) Nekem –
Többen: Nekem, nekem, nekem, nekem –
Mefisztó: Hogy végre csendesség legyen,
Megmondom, (harangszó kondul) 
Most már senkinek
A templom a nyolcat veri,
És a vallás törvényei
Nem engedik, hogy emberek
Az utcán foglalkozzanak
Jövôjükkel – Csak menjenek
Szépen haza – Újból jövök
És megmondom mindenkinek
A boldogságot, a jövôt.
(a tömeg lassan széledni kezd, Róza, Géza, Éva és Faust marad Mefisztó sátra elôtt)
Banya: (keresztet vet)
Számlát teszek sok gondomon,
Uram-Isten imádkozom!
(tüzes szerszámát emeli és elmegy)
Faust: (odalép Mefisztóhoz)
Doktor Faust vagyok, uram!
Mefisztó: (a nyújtott kezet elfogadja)
üMefisztó, a jós, uram!
Mivel szolgálhatok?
Faust: Uram,
Kíváncsivá tett –
Mefisztó: Meghiszem –
Itt annyit nem tud senkisem,
Mint én és nagymúltú anyám –
Faust: Önnek hiába mondanám,
Hogy én egész kivételes
Egyéniség vagyok s ezért
Szeretném kérni –
Mefisztó: Óh, talán
Mégsem hiszi, hogy itt megért
Egy nagy szív és nagy értelem
Minden szándékot – jó, legyen
Kíváncsi –
Faust: (közbevág)
Hogyha nem szabad
Az Angelus után a tér,
És éjszakában nem lehet
Jövô idôkrôl vallani,
Jöjjön hozzánk –
Mefisztó: Ha valaki
Megérdemli, hoyg titkokat
Tudjon meg tôlem, úgy Ön az!
Faust: Boldog vagyok! S ha úgy igaz,
Ahogy én Önrôl gondolom,
Szeretném tudni száz bajom,
Szeretném tudni, hogy mi lesz,
Nagy álmaimmal, érdekes
Gyötörni vágyó lelkemet –
Mefisztó: No, várjunk! Most engedje meg,
(leereszti a sátor bejáratát)
Hogy ezt a szépséges leányt
Hazaküldhessem – 
(Évához)
Mondanám,
Szépségem, hogy maradjon itt,
De a doktor nagy titkait
Csak néki mondhatom csupán –
Éva: Titoktartással hallanám –
Banya: Ha egyszer azt mondta, sem lehet,
Akkor ezerszer nem lehet –
(kidugja fejét az éppen leeresztett sátornyílás mögül)
Mefisztó: Nyugodj meg most már jó anyám!
Róza: Hol várjunk meg?
Faust: T, húgom,
Ne váratok meg, menjetek
A bálba – Éva, ha akar
Rám várni – várhat –
Éva: (szótlanul, szemlesütve néz)
Faust: (hozzálép, felemeli a fejét)
Jó amott, (felmutat a temetôdomb felé)
A temetônél – én jövök
Egész hamar – csak a jövôt
Szeretném itt most hallani –
Róza: (megfogja Éva kezét, Gézáét nem engedi el és indul velük)
A vacsorával vár anyánk – (mindhárman elmennek)
Faust: (Rózához)
Vacsoránál otthon leszek,
Nyolcra a templomnál vagyok –
(Évához) Ha úgy látjátok, várjatok!
Hadd fogjam me jobb kezed,
Talán szerencsét hoz nekem.
Éva: Veled együtt reménykedem – (el)
Faust: Ne jósolj nékem most nagyot,
Ne mondd el nékem a jövôt,
Szerelmes és ifjú vagyok,
Induló vágyaim fölött
Virágok, hangok nyílanak,
Ahogy megejt a pillanat –
Mefisztó: Bolond, szerelmes állapot.
Ravasz betűi látszanak
A szemeden, az arcodon –
Mégis, bárhogy gondolkodom,
Mást nem mondok: te itthagyod
Családod és szüleidet!
Faust: Valahogy másképp nem lehet? (félig magának)
Ha évát elvinném? Eljöhet?
Mefisztó: A férfiésznek hízeleg,
Ha olykor ostobát tehet,
Jegyezd meg: egy nagy cél megett
Sok apró vágyunk festi meg
Halálával a nagy utat –
Faust: A férfi harcol, vagy tagad –
Mefisztó: A nô zokog, ha bajt csinál –
Faust: A férfi?
Mefisztó: Végrendelkezik,
Mint egy trónjátvesztett király,
S hatása eltart percekig –
Faust: Mi az én célom, és nagy az?
Mefisztó: Legjobban tudhatod magad!
Tudós vagy, vagy olcsó paraszt?
Faust: Kettô között a türelem
Utolsó lobbanása csak –
Mefisztó: A nép, az ostoba, kacag,
Leéli bárgyú napjait,
Egy-két tavaszon elvirít,
Aztán csak húzza-gürcöli
Az életet, a robotot – (hatásra vár)
Faust: Keserves, ritka állapot –
Mefisztó: Te más vagy, más a csillagod,
Ha ép ésszel átgondolod,
Hogy mennyi hír vár, s gyôzelem,
Nem itt, a poshadt kis helyen,
Királyok várnak, milliók
Újulnak meg beszédeden.
Világot formálhaszt nekünk,
Megmondod majd, hogy mit tegyünk –
Faust: Hagyd! Éva itt van, s van szívem,
S nincs hit, hogy innen elvigyen.
Mefisztó: Nem tudom –
Mefisztó: Szamár vagy! Akkor folytatom.
öregnek nincsen alkalom, 
Hogy felfedezze önmagát,
Öregnek nincsen délibáb,
Öregnek csak az éjszakák
Köszvényes, izzadt álmai
Hevítik fel párnáiban
Az élet tűnt emlékeit –
Azt kell neked megérteni.
Ami tiéd, és ami van,
Az ifjúságot – Az segít
El innen, el, el – Az a hit
Belülrôl, benned indul el,
Elôször suttog, énekel
Gyerekkorod nyelvén, a vágy
Szövegével, majd hívogat,
Meglopja kurta álmodat,
Nappalra hagyja jobb felét,
Egy szép napon leáll eléd,
Megfogja tested, léprecsal,
Mert érték vagy, a fiatal
Lélek pályáján haladsz,
Tehernek érzed a tavaszt,
Forró ajkán füledbesúg
Néhány kopott történetet,
A rét füvén meghempereg
Veled, aztán rövid búcsút
Vagy annak néma szövegét
Mondatja el veled – veled –
Faust: (felriad)
Nem, nem, ez nem lehet – lehet
Ha Éva ezt most hallaná!
Mefisztó: Elôször hatna csak reá,
Aztán lassan elkezdene
Felejteni – Nem fog sohase
Egészen megbocsátani,
De nem lesznek nagy kínjai –
Faust: Hogyan beszélhet így, s nekem?
Mefisztó: A nôi szíveket ismerem.
A nôi szív a perceket
Átéli mélyen, s megy tovább
Használni újabb perceket –
Faust: A férfi?
Mefisztó: Minden látszatát
A tűnô sorsnak elhiszi.
Nagyon hiú, nagyon kicsi –
A nô nem írja meg soha
Ôszintén azt, hogy éjszaka
Kivel beszélt és álmodott –
Faust: A férfi?
Mefisztó: Ó – Bocsánatot
Kér százszor is, amíg szeret,
Még úgy is, ha ártatlanul
Gondolt más nôre –
Faust: És a nô
Ilyen dolgát nem vallja be?
Mefisztó: Nagyon ritkán fordult elô
Eddig. Tán, ôsanyánk, ha volt
Ilyen bátor s azért talán,
Hogy kissé hencegjen vele,
Hogy férje féltékeny legyen,
Vagy mert unottan udvarolt –
Faust: (inkább magának)
Elképesztô, hogyan beszél!
Mefisztó: A szónál nincs még nagy veszély,
A baj elkezdôdik a tett
Elszánásánál –
Faust: Elmegyek. (indul)
Mefisztó: (utánanyúl és visszahúzza)
Nem engedem, így nem mehet
El senkise! Feldúlt állapot
Nem szül jó vért –
Faust: Nyugodt vagyok.
Engedj már el, megyek haza.
Mefisztó: Ó, messze van az éjszaka,
Aludni kár, kár lenne még.
Faust: Megyek, a lelkem hitelét
Megrontani nem engedem.
Mefisztó: Megütközöl beszédemem?
Faust: Amit a nôkrôl mondasz, az borzalom.
Mefisztó: A nôkrôl?
Faust: Az, az –
Mefisztó: Folytatom,
Hiszen azért beszélem el,
Hogy tudjad!
Faust: Nem, nem érdekel!
Mefisztó: A lány, ha szép, ha rút, ha vak,
Ha sánta, púpos, nyavalyás,
Ha összenéznek szemei,
Egyet kíván csak: tetszeni.
Versengenek, hódítanak
Mind, mind, mind. Egyik sem vigyáz
Hűségére, s nincs mi az a gyász
Amit a legszentebb anya
Fia halálán kesereg,
Ahhoz képest, amit a lány
Megejteni szándékozott
Kedves vesztésén pityereg –
Ez az igazság itt, ez ám –
Faust: A férfi?
Mefisztó: Hordja évekig
Az egyszer szenvedett sebet,
Ha kell, ha nem, úgy kérkedik
Fájdalmával, hogy új helyett
A régi álmot kedveli –
Faust: Nincs ész bennem megérteni,
Amit mondasz!
Mefisztó: Nem értelem
Segít – itt semmisem segít –
A szív viszi érzéseit,
A test ragyog, epekedik,
Ébren, álomban álmodik,
Elsô szeretne s egyedül
Maradni, és ha második
Szerepre szánná végzete (hangos nevetéssel mondja)
A végtelent sírná tele
Bolond könnyével – igazán –
Faust: Amit kacagtál, nem hiszem.
Mefisztó: Vagyunk vagy kétszázmillión,
Akik az éles értelem
Vágyódásán rajonganak
A földön – S mind-mind csak bolyong,
Gôgjében elmerülve is
Keresve jobbik önmagát –
Faust: Hamis, hazug, üres szavak,
Felhôkre festett délibáb –
Mefisztó: Az iskola, az egyetem
Elhinti benned a tudat
Kölcsönzött formaságait –
Idegen szívvel megtelik
A szíved, idegen agyak
Tartalmával meg-megkötik
Eszedet, képzeletedet,
S mire derékká fejlenek
A gyerekkor emlékei,
Már nem tudsz, csak felejteni –
Faust: Hazugság, aljas rágalom
A sorsom ellen –
Mefisztó: Sorsodat
Te véded? Szörnyű gondodon
Csak esztelen kacaj segít! (felnevet)
Faust: Nevetsz?
(ütésre emeli a kezét)
Nevess!
Mefisztó: Megüthedet
Legôszintébb barátodat
Az igazság a szó miatt,
De – hidd el! – nem segít neked!
Megmondjam, mennyit érsz, s ki vagy?
Faust: Ne mondd, úgy sem hiszek neked!
Mefisztó: Most indulsz! Fürge szívedet
A bomló vágy most lepte meg,
Kiművelték az eszedet
A pillanatnyi érdekek
Szerszámai –
Faust: Csak az örök
Törvény fénylik lelkem fölött –
Mefisztó: Örök törvény? Pálcát örök
A végtelen felett. Aki
A földön él, a perceket
Kaphatja meg – egész helyett –
A részlet sokszor hízeleg,
Színben, fényben, a tetteken
Sugárzó gondolat megett
Elrejti szörnyű végzetét,
Azt, hogy meghal, s nem is egyéb
Illúziónál – érted-e?
(megtörli homlokát és nagy gesztussal akar Faustnak tovább magyarázni)
Barátom, ember, érted-e?
Faust: Azt látom, hogy izzadsz bele
De nekem nem fáj –
Mefisztó: Közelebb
Megyek a sorsodhoz – Ugye,
Vannak kedves rokonaid?
Apád, anyád?
Faust: Vannak –
Mefisztó: Hiszed,
Hogy ôk jók, szentek, kedvesek?
Faust: Hiszem, s tudom.
Mefisztó: A szeretet
Mozgatja a lelküket,
S ha van, s ha nincsen alkalom,
Mindig csak jót tesznek veled,
Vagy a szándékuk legalább
Szeplôtelen –
Faust: Igaz, nagyon.
Mefisztó: Kérdezd meg ôket, ismerik
A sorsukon túl azt a lázt
Amely indítja sorsaink?
Azt mondják: Isten! Ez tudás?
Adnak hamis, üres nevet
Az ismeretlenül nehéz
Erônek, mely formák megett
Ad fényt, hitet, vagy szenvedést,
Felhôkre dobja testedet,
Vagy hízelegve kéjeleg,
Hogy önmagadról elhiszed
Azt a nagyon is keveset,
Amit a gôgös öntudat
Gajdol? Cél és okok miatt
Kísérted új úton magad,
Ô meg rádnéz és megtagad,
Vagy úgy mutatja, nem hiszi,
Hogy a részlet ilyen kicsi,
Ilyen kevés!
Faust: Ne mondd tovább!
Hamisnak érzem szavaid, (körülnéz)
A legutolsó részletig,
Ami itt kívül és belül
Bennem valóságnak mutatkozik,
Több, mint rút filozófiád!
Bevallom, vannak céljaim:
Világomat teremteni,
Akirôl bárki elhiszi,
Hogy egység van és belül
Ez a világ, ha összedűl,
Ha megszűnik, ha a világ
Meg is tagadja, akkor is
Újból álmodja önmagát.
Mert értékbôl van, s nem hamis,
Mint a te szándékod velem –
Mefisztó: (megfogja F. mellén az inget)
Megforgattam vak lelkedet
Az ész tüzén – miért? – Eredj,
Az elsô leány után szaldj,
A csendes félhomály alatt
Eljátszhatod játékodat,
S ha majd beteltél, új szavak,
Új perc, új bánat, gondolat
Zavarja ember-voltodat!
Eredj! A csörgô láncokat,
Az esztelen bilincseket
Kötözd testedre és ne vedd,
Ne tépd le onnan már soha!
Siess, már vár az éjszaka! (megkondul az esti harangszó)
Faust: Te tudnál mást ajánlani?
Te most meg tudnád fejteni,
Mi lenne jó? Mondd, mit tegyek?
Mefisztó: Egeret szülnek a hegyek,
Ha ôket rosszkor kérdezik –
A lélek jósló perceit
Elűzi sokszor a harag,
És a megismerés marad
Szelíd, jó szándék –
Faust: Elmegyek,
Fogod még látni híremet,
Fogod még hangom hallani! (elszalad)
Mefisztó: (gúnyosan mosolyogva néz utána)
A félszeg szót úgy ejti ki,
Mint fecske fiai elôtt
A falatot – Nem lát jövôt,
Csak érez. Ezt az életet
Éli véges formáiban,
De már ég a határtalan
Becsvágy gázas lehellete
A lelkén? Elbukik vele?
Most kellene kísérteni?
Legyenek olcsó percei!
Mefisztó él és messze néz:
Egy tét öröm és szenvedés,
Csak az enyém, enyém legyen
A jog, a törvény mindenen,
S felejtsem sorsom szüntelen.
Banya: (kinyújtja nyakát a sátorból)
Fiam, ma már elég legyen,
Idônk nem jár le, végtelen 
Mefisztó: Nem, nem, nem mondtam meg neki
Hogy nem tud elfelejteni,
A legtisztább érzéseit
Emlékemmel megmérgezem 
Most még hagyom, hogy évekig
Kószáljon – Én akkor jövök,
Mikor meglátom az idôt,
Ahol majd alkalmas leszek
Trónolni  az lesz a legkedvesebb!!
(gúnyosan és hosszan belenevet az esti harangszóba)
S trónoljatok, ti csillagok!!!
Hahaha  hahaha !!!aj segít! (felnevet)
Faust: Nevetsz?
(ütésre emeli a kezét)
Nevess!
Mefisztó: Megüthedet
Legôszintébb barátodat

4. felvonás

Éva a templom lépcsôjén ül, ahogy az Angelust harangozzák, keresztet vet, imádkozik. Imádkozik, de szórakozott és tekintget a falusi vásár kialvó lármája felé. Innen, onnan még részeg legények nótázása és kurjongatása hallatszik:

Azért iszom, hogy a begyem
Szôlôlével tele legyen –
Azért iszom, hogy a szívem A bánattól könnyebb legyen
Megcsókolom galambomat,
Megkergetem, ha elszalad,
Odahagyom, ha kinevet
Betyárvilág, baj van veled –
Faust: (szaladva jön, a szín szélén megáll, keresi Évát, aki keresztvetéssel végzi imáját, feláll, hogy Faust jobban lássa)
Hol lennél Éva?
Éva: (Faust elé megy és szól)
Itt vagyok.
Faust: (Évához szalad és karolja a lányt)
Engedd, hogy átöleljelek,
Éva: (elhúzódik és tolja magától Faust két karját)
Ne még – ma már láttak veled
Sokan, s még azt hiszik, hogy én Meg hogy te –
Faust: Éva, jól hiszik,
A belsô hang, láz kergetett,
Hogy egy kicsit, nagyon kicsit
Öleljelek meg tégedet –
Karommal menekülhetek
A belsô szó elôl –
Éva: (engedi, hogy Faust ölelje, de kezébe veszi Faust arcát és vizsgálja az ideges szempárt)
Mi van
Veled Faust?
Faust: Nem tudhatom,
Csak annyit érzek, jól esik
Veled maradni!
Éva: És a jós,
Mit mondott? Látom, háborogsz
Érzem, nagyon felizgatott!
Faust: Igaz, van annál altatóbb,
Amit ô mondott – Ó bolond,
A jós – Nevet szamarakon,
Minôket itt talál falun,
S talán én is azt szégyellem,
Hogy csúfot űzhetett velem.
Éva: Mit mondott?
Faust: (maga elé mered)
Mit? Erkölcstelen,
Hamis vádakkal illetett,
Mindenkit, mindent. A hitet
Akarja bennem és velem
Megölni – nem hagyom magam! (leül a templom lépcsôjére)
Éva: (mellésimulva leül a lépcsôre)
Faust, nagyon felzaklatott!
Faust: Nem értem még az emberek
Észjárását. Lehet, hogy egy
Szó, egy nyögés elég nekem,
Hátrálni önmagam elôl,
Sokszor azt is hiszem, megöl
Egy félig biggyesztett ajak
Ôszintesége – mind lehet,
De mindig jön a pillanat,
És azért sem engedi
Pusztulni szép világomat,
Mert ô is van, s szemlélheti,
Ami bennem csodálatos –
(átkarolja Évát, aki engedi az ölelés forróságát csókig hevülni)
Éva: Engem is tiltott lázba hoz
Amit mondasz és az talán
Ahogy te mondod –
Faust: Az a jós (a vásári fények felé int fejével)
Azt mondta, hogy csak nyugtalan
Vágyódás rontja életem
S vigyázzak, hogy vágyam legyen
Mérsékelt, gyorsan menjek el
Mert az, akinek célja van,
Otthon nem érzi jól magát –
Ô azt hiszi, csak délibáb
Izgatta fel fantáziám,
Azt mondja, hogy tudásomat
Rothadt, szajkolt ítéletek
Megrontották az elemi
Elsô évében – ez hibám?
Hibám az, hogy magam miatt
Törtettem többre, emberi
értékre? A tanáraim
Hazudtak volna? Az megint
Szamárság, hogy reménytelen
Képet fest belsô életem
Reményérôl? A szerelem
Számomra nemcsak hangulat,
Ahol virág, tövis akad,
Ahol a tisztanevetés
Gúnyos kacajba hallik át,
(magához húzza Éva kezét, aki Faust hajával játszik)
Hanem nagy istentisztelet
Csendben, templom nélkül, a szív
Zsongásában, szavak helyett
Ahol sejtés zsoltára hív
A másikhoz, s a másikat
Nem szó, nem tett, nem gondolat,
Nem ok, nem cél viszi, hanem
Az álmodott történelem,
Ami két ember, két szíven,
Két sorson szűrve át megél –
Kívülrôl tűz ez, szenvedély,
Belülrôl szent felismerés,
Rokonság és testvériség,
Az élet legszentebb ízét
Megízlelô szent borzalom – (felugrik)
Ez a bolondság! Szerelem!
Éva: (feláll és igyekszik elérni Faust arcához)
Ezt mind te mondtad és nekem?
Faust: Magamról mondtam és neked,
Meg a jósnak, mindenkinek,
Hogy az egyszer megértsenek,
Hogy mindnyájan megértsetek!
(parancsolóan Évára néz)
Éva: Most már meg tudlak érteni.
A szívem tiszta, gyermeki,
Az életet nem ismerem,
De már tudnám megérteni,
Ha lenne, minden bűnödet,
Vonzó – imádságod helyett –
Faust: Ez nem imádság! Ez bűnöm –
Éva: Ha ez a bűnöd, köszönöm.
Hol is tanultad ezt, hiszen
A vallás, a templom, és a hit
Ilyen kérdésben nem tanít?
Faust: Talán nem is emlékezem,
Mikor évekkel ezelôtt
Májsuban a litániák
Órájában sok-sok virág
Szirmán figyeltem méheket.
Akkor sejtettem a jövôt,
Mozdultak bennem a szavak,
Kísértés a szavak megett,
De nem tudtam kimondani,
Mert még nem kérte valaki,
Aki ellenségem, s enyém.
Most már érzem szavak helyén
Az isteni történelem
Varázslatát: lett, hogy legyen
Sejtéseken és perceken
Az isteni, az emberi
Találkozása végtelen
Káprázatában a jelen,
Amely eljön, el is szalad
Testünk szárnyán a szív alatt –
Éva. Honnan mondod s ha érteném?
Csak azt értem, hogy csak zenél
Hangod, zenél a szád, zenél (ráhajtja fejét Faust mellére)
Szíved szebben mindenkinél –
Faust: (átfogja a mellére hajtott fejet)
Lehet, hogy csak múló szeszély
Az élet, apró szenvedély
Hosszú idôre bontva fel –
Éva: Ne mondd, nem így van – Énekel
A vérem, vágyam és szívem –
Nem hajt el szél, hogy elvigyem
A testemet – Ki érti meg,
Ha nem te szomjúságomat?
Faust: (megcsókolja a lányt)
Eszem és szívem megriad,
Ha arra gondolok megint,
Hogy jó apám miket akar!
Éva: Mondd el szívem, mondd el hamar!
Faust: Édesapám rám úgy tekint,
Mint gondolatra, amiben
Ô és csakis ô élheti
Elkezdett életét tovább –
Akarja, hogy egy idegen
Világban éljem életem:
Legyek pap és a bibliát
Tanítsam élni – Kell neki,
Hogy Istenem isten legyen
És méltóság – A húsomat
Égessem el rút éveken,
Száraz tűzön, a véremet
Ne halljam meg formák miatt,
Amik nekem idegenek,
Amik már most is fojtanak:
Tétlenség, csend, kopott szavak,
Kopott zsoltárok, mély világ,
Itt minden csak mély völgy nekem,
Falu, imádság, egyszerű
Hívôk bénult alázata –
Anyám jósága és szíve
Meg a te két szelíd szemed
Jelent szivárványt itt nekem –
Testem veletek van tele,
Jóságotok az üzenet,
Hogy az életen több legyen –
Éva: Minél legyen több?
Faust: A pipás
Plébános sorsánál, aki
Nyájára éppen úgy vigyáz,
Mint agg tyúk kis csibéire.
Sorsa: Ketrecben tartani
Vagyont és embert föld s az ég
Írásával – Nézz, szerteszét
Apró házak és fák között
Sötétség és fények között,
A hivatal, templom között,
A bölcsô és a sír között
Centikkel mérik a jövôt,
Apró betűkön, számokon
Rágódik testér és rokon,
Örökségen veszekszenek
Haló apák, új gyermekek,
Hiú tekintélyt játszanak,
Libák legelnek a gyepen,
Pletykát és hullott levelet
Sodor romlássá a patak,
A halmok a hegyek helyett
Tompítják el a nagy vihart,
Amit az ész, a sors akar
Újabb korok új lelkein –
Éva: (megsimogatja Faust arcát)
Faust, legyél ember megint!
(hosszú ölelés)
Rét mindenütt, amerre látsz,
Lassan leszáll az éjszaka.
Faust: Az égen csend, ábrándozás,
Csak a hold sápad egymaga.
Éva: Amott a kispatak szalad –
Faust: Tudom, rozzant fahíd alatt.
Éva: Kövek között víz hempereg,
Mint éhes-síró kisgyerek –
Faust: Emlékszem, én is jártam ott,
Gyerekkoromban – Megkopott
Azóta ez a táj – Talán
Szűkebb, kicsibb és keskenyebb –
Éva: Szemünkben, szívünkben lehet
Hibás a mérték, mert a rét
Minden színét és hangszerét
(a lóca megett viruló bokrokról virágot és levelet tép, átadja Faustnak, aki elfogadja)
Minden tavaszban érleli,
Csak meg kell mindent érteni–
Faust: Ezek a szív virágai?
Éva: Szavakban kell kimondani?
Faust: Nem, nem sosem, cak kérdezem –
Éva: (elnéz messzire, majd arcát a letépett virágok közé nyomja)
Ó, Istenem, hová tegyem
A csillogást a lelkemen?
Mit is kell most elkezdenem,
Hogy ez a rét itt szép legyen?
Faust: Emlékszem, annak idején
Sokat, sokszor játszottam itt –
Akkor gazdag voltam, szegény
Vagyok most –
Éva: Mért, mért szegény?
Faust: Az évek szent emlékeit
Lassan porraégeti
Az elmúló idô – a por
Megg elszáll – Minket is sodor
A változás ezerfelé –
Éva: Én itt vagyok, s jó itt nekem.
Faust: Bocsásson meg, én szégyellem,
Hogy búsulok emlékeken!
Éva: Nincsen mit megbocsátani.
Van úgy ritkán, hogy semmiség
Apró szárnyát terjeszti szét,
Megnűnek csepp arányai,
Hatalmas téren átlebeg
Csodákba tud szállítani –
Szürkébôl forró színei
Születnek és mire szemünk
Kinyitnák, már játszik velünk
Ezer szivárvány – érti ezt?
Faust: Boldog vagyok, hogy belekezd
Az álmodásba – Néha van
Valóban olyan pillanat,
Mikor csak tárgyak látszanak,
Unalmas és mindennapi
Világunk kínos dolgai,
De néha, mint a szárny, a szél
Lelkünk alá száll, felveti
Felhôk hátára, emberi
Testektôl távol és viszi
El, messze, száll oda, ahol
A tér megszűnt, idônk kicsi,
A létezés is hangyaboly,
Csak fényesség van, fényeken
Repülô boldog izgalom,
(átfogja Évát, aki lehunyt szemmel, szédülten hallgatja Faust szavait)
Szennyet nem érzek, rárakom
A fényességre sorsomat,
Az az repít, továbbrepít
Újabb hatalmas fellegig,
Aztán szerelmes hang dalol
Az eltűnô idô alól,
Aztán csak tiszta arc ragyog,
S ígéri csókját – Én vagyok,
S már azt is érzem, hogy te vagy 
Valahol fenn a fényeken!
(megcsókolja Évát)
Éva: (nem nyitja fel a szemét)
Beszélj, beszélj tovább nekem,
Mi van tovább, hogy van tovább?
Faust: (átölelei a lányt, csókolja és nem engedi ölelésébôl)
Éva: (kiejti kezébôl a virágokat és visszaölel hosszan-marasztalón)
Faust: (messzire révedésébôl visszahull a simogató Évához)
Bocsáss meg! Néha nem tudom,
Mi volna jobb, hogy lenne jobb?
(messzirôl Róza kacagása és Géza hangos évôdése hallik)
Keresem a helyénvalót.
Éva: Rózáék jönnek. Mit tegyünk?
Faust: Mit akarnak ôk most velünk?
Éva: Mi adtuk a találkozót
Harangszókor –
Faust: Nem akarom,
Hogy ilyen hangulatomon
Nevessenek –
Éva: Hová megyünk?
Faust: Templom megett van sok bozót,
Odabújunk –
Éva: (elindul, Faust a kezét fogja és viszi)
Jól van, gyerünk!
(a templom mögé mennek, Éva még visszanéz és hirtelen ugrással eltűnik)
Róza: (hirtelen elôreszalad és csodálkozva látja, hogy Faust és Éva hiányoznak)
No, lám-lám, késtünk, s nincsenek
Még most sem –
Géza: (jókedvűen elcsodálkozik)
Könnyen meglehet,
Hogy Éva meg Faust nem is
Tudják, hogyan fut az idô –
Róza: Hogyan?
(közelebb lép Gézához)
Hogyan?
Géza: Szemért, szemet,
Csókot csókért játék között
Talán már elfeledkezett
Mindkettô arról, mit ígért –
Róza: Várjunk? Az is lehet, Faust
Hazakísérte –
Géza: Nem hiszem –
Ô ilyen alkalmat nem ad
Pletykára –
Róza: Nem a lány miatt,
Tudom, féltékeny az apám –
Szeretné, hogyha a fia
Nálunk maradna. Meg az is
Szándéka, hogy jó pap legyen,
Hogy semmi más, csak pap legyen,
Pedig ô más, tudós, nagy ész –
Géza: Megérteni nagyon nehéz,
Hogy ennyi tanulás után
Miért maradna itt – A pap
Kis pásztor, néhány juh miatt
Ad számot, a tudós tovább,
Messzebb tekint – Egy tartományt,
Felmér, s ha készen van vele
Újabbra vágyik – A tudás
Mértéktelen, sohsem vigyáz
Részletekre, s nem hiszi,
Csak azt amit ô megcsinál –
Róza: (a kezében tartott virággal játszik)
Hagyjuk ezt most! Húga vagyok,
De szándékát nem ismerem,
Nem értem, milyen ész szerint
Csinálja titkos életét –
Itthon olyan volt, mint te, én,
Játszott, tanult, nem volt egyéb
Gyereknél – Falta a regényt,
Hallgatta a szelíd zenét,
Az ég dalos madarait
Figyelte és az angyalibb
Színeket, hogyha este leszállt –
Szerette a forró homályt
Nyári estéken, hogyha csillagok
Pislogtak –
Géza: Te nem szereted? (hozzáhúzódik)
Róza: Szeretem én is –
Géza: És neked
Nem tetszik, hogyha este száll
A fényes csillagok alá?
Róza: Ezt mintha most más mondaná,
És nem te, Géza –
Géza: Nem is én,
Hanem a vágy, a szerelem
Mondatja ezt most is velem,
És mindig –
(meg akarja csókolni Rózát, de az elhárítja)
 Róza: Nem, nem, nem szabad!
Mit szólna most édesanyám,
Ha látna? Mit szólna a pap,
Ha hallaná, amit te, én
Beszélgetünk?
Géza: Azt mondaná
Édesanyád, ha szereted,
Menj hozzá!
Róza: Egy-két csók után?
Ne is beszéljünk errôl! Nekem
Meg kell várnom, amíg anyám
Azt mondja, hogy ezt s így lehet  –
Géza: Rózácska, érts meg engemet!
Szeretlek!
Róza: Ó, ezek szavak,
Azért mondod, mert itt vagyok –
Harangszó elmúlt és sötét
Van, nem mentem haza –
Géza: Miért
Nem mentél?
Róza: Ó, Faust miatt.
Géza: Hagyd el Faustot, Úgy hiszem,
Évával a rétek alatt
Szedik még a virágokat –
Róza: (feláll) Gyanúsítod?
Géza: Nem. Ismerem,
Hogy mi a férfi szerelem,
Úgy nézte Évát délután,
Mint egy anyátlan kisdiák
Az anyját, ha vásárfiát
Ígérnek neki –
Róza: Gondolod –
Géza: Én nem tudom, hány iskolát
Tanult a bátyád, azt tudom,
Hogy a szívén nem foghatott
Valami túl sokat. Szeret.
Róza: Nem is igaz, nem ismeri,
Talán nem is ismerheti
Az érzést apám miatt –
Géza: Fűrészeljék a testemet
Ötven felé, ha nem igaz,
Hogy Éva is szereti ôt –
Róza: Hogy mondhatod? A szerelem
Titok a nagy világ elôtt,
Azt csak az Isten súgja meg
Valahol a felhôk felett,
A szív hangján mindenkinek –
(duhaj, gyors nótát játszanak a völgyben, ahol a báli népség szórakozik)
Géza: Rózám, a hang mit súg neked?
Róza: Nem hallom még, de hallgatom –
Géza: Hallgasd, az Isten súgja ezt
Az én számmal neked – hiszed –
A hang kicsit természetes,
Nincs rajta tömjén illata –
Róza: Csak bűn van benne s éjszaka –
Már nem várok, menjünk haza –
Géza: Menjünk táncolni!
Róza: Nem megyünk. (indul el)
Géza: Várjunk, már kéne jönniök.
Róza: Faust magától hazajön –
Igaz, hogy nem lesz nagy öröm,
Ha megtudják, hogy merre járt –
Géza: A férfi kóűszáló madár,
Ha már felnôtt, nagy szárnyait
Feszíti az utak fölé,
S úgy érzi, minden az övé –
Róza: Faust nem olyan –
Géza: Elhiszem.
Azt még nem látta senkisem,
Hogy bennt, az emberi szíven
Mi játszódik le –
Róza: Így helyes –
Mért mondtad ezt? S miért nekem?
Géza: Magamról vallok egyenes
Szájjal mindig, de úgy, s csak úgy,
Hogy másról mondom el szívem
Szándékát –
Róza: Hát így szeretsz,
Hogy önmagadról nem mered
Elmondani –
Géza: Ki érti ezt,
Hogy mért van így, vay mért van úgy –
Talán szemérem –
Róza: Ne hazudj,
Hiúság, önzés és öröm,
Hogy elveszik a lány eszét –
Géza: Róza, haszontalan beszéd
Minden szó! Mindenem tiéd,
Mindent csak érted szeretek –
Róza: Ezt eldöntötted nélkülem?
Géza: Lehet értelmes szerelem,
Mikor a tolvaj szív helyett
Csak a vágy álma hízeleg?
(átkarolja Rózát, aki tűri az ölelést)
Róza: (idôre felréved, felugrik)
Hová tettem az eszemet?
Géza: (utánaugrik, s elkapja)
Szíved helyette az enyém,
Az amit a két szív eösszeszül,
Az a miénk csak – egyedül –
(csókolja Évát, s az visszaölel, a test belázasodott önzésével)
Róza: Ne várjuk ôket, Ha anyám
Megkérdi, merre mentek el,
Valamit mondok. Azt talán,
Hogy Éva hívta. Megfelel?
Géza: Nagyon jó. Én ezt mondanám,
Aztán anyád találja ki,
Hogy mit kell róla tartani –
(egymásba kapaszkodva elmennek a falu közepe felé)
Faust: (kisvártatva kezénél fogva elôvezeti Évát és leülnek Róza és Géza helyére)
Érzed, még izzad a helyük,
Ahol megültek –
Éva: Csakugyan.
Faust: A testnek forrósága van –
Éva: Meg a léleknek is, ugye?
Faust: Tudod, én úgy vagyok vele,
Hogy testemet és lelkemet
Egésznek látom, s nem külön
Az egyiket, a másikat –
Éva: Ez nékem igazi öröm
Faust: És csak a szerelem miatt?
Éva: No nem, hanem úgy, mindenért –
Faust: A tested, a szíved fehér?
Éva: Mért kérdezed?
Faust: A férfiak
Azért sosem haragszanak,
Ha ôk ejtik el a szép vadat
S elôször csókolják a szűz
Száját –
Éva: (elszontyolodik)
Faust: Bocsáss meg, balgaság,
Amit mondtam – Nem értheted,
Hisz én sem értem igazán –
Éva: Még senkit sem csókolt a szám,
Nem trónolt senki szívemen.
Virágot küldtek már sokan,
Énekeltek nekem sokan,
Szerettek is mindannyian,
Akarták testes-kezemet,
De egyiknél ser súgta meg
A szívem, hogy mit is tegyek?
Faust: És nálam?
Éva: Látod, itt vagyok –
(behunyja a szemét és tűri, hogy Faust hosszan megcsókolja)
Faust: A falusi legényeket
Nem bántja az, hogy ôk neked
Mindig hiába küldenek
Virágokat?
Éva: Ugyan – lehet –
A múltkor Kecske Demeter
Hatodmagával egy legényt
Megkergetett pusztán azért,
Mert azt találta mondani,
Hogy gôgös és puccos vagyok –
Faust: Megverték?
Éva: Meg, de nem nagyon –
Miatta nem lehet bajom,
Mert ôk csinálták – A papom,
A szentem, mérgesen szavalt
A szószékrôl, hogy balga bajt
Jelent a lány, ha szép, s kacér –
De persze pap, s ilyent nem ért –
(kacag önfeledten és átöleli a maga elé révedô Faustot)
Faust: Csak látszat az, hogy pap nem ért
A testi-lelki szerelem
Ezernyi kincséhez –
A templom mögül elkôbukkan Kecske Demeter feje, azután a cimborái, akik a féltékenység és bor félittasságával a lány és Faust felé közelítenek.
Kecske D.: Igen,
Itt bújik meg a szerelem,
Ami tilos – kis doktorunk
Az égi menedékhelyen
Tálalja fel a falatot
A földi testnek! Így vagyunk,
Kis ártatlanság! A sötét
Estében érzi jól magát!
A doktorkával, akinek
A koponyája teszi meg
A szépet –
Faust: (felugrik)
Hívtam Önt ide?
Kecske: (barátaival együtt kacag)
Engem nem hívnak meg sose,
Mikor a beste csillagok
Tartják a gyertyát –
(nyerítenek a legények a nevetéstôl)
A dolog
Mindig titokzatos, uram.
Faust: Önök most itt mindannyian
Zavarnak –
Éva: Menjenek –
Többen: Mi-e?
Márhogy miért?
Kecske: (hetvenkedôen Faust elé lép)
Aki bele
Mer szólni abba, amit én
Most mondok, annak a fején
Léket nyitunk – bizony uram,
Ön értett engem? Nemdebár?
(kést vesz elô a nadrágszárából. Faust farkasszemet néz a legényekkel és a melléjehúzódó lányt átkarolja)
Mért nem felel ön, Mire vár?Úgy gondolja, hogy hazajön
A városból és ami öröm
A falun van, az az öné? (a legényekkel gúnyosan kacag)
Azt szívesen felejtené,
Hogy mi itt élünk, létezünk,
Azt is feledte, hogy a pap
Egyszer kiverte fogamat
Az ô  két szép szeme miatt,
Mert rossz voltam, ô okosabb
Állat volt, s az igazat
Neki kellett átadni, Most
Cserébe én leszek okos (int a legényeknek)
A lányt kísérjétek haza!
Éva: Én a párommal maradok!
Faust: Itt nincs jussuk, nem engedem!
Kecske: Ha tán még egyet szólana,
Elnémítjuk –
Faust: Nem engedem.
Dulakodás indul, a legények hátulról leütik Faustot, a lányt hátracsavart kezével indítják útnak, a jelenetet Kecske diadallal nézi.
Faust: (fölre roggyan)
A lányt akkor sem engedem!
(kitörni igyekszik, de néhány ütés-rúgás után elhallgat és a földön marad)
Éva: (hadakozik a legényekkel, de erejét veszti és még visszaszól, ahogy a ráröhögô-gúnyolódó legények cipelik)
Téged szeretlek, jó Faust!
Kecske: (lányra néz)
Most csak szavaiddal hazudsz!
Engem csak a két nagy szemed
Fényével vertél meg – Mehetsz,
Otthon vár vánat és anyád!
(nevet, és a földre zuhant Fausthoz lép)
No, díszember, mi van veled?
(Faust arcát ormótlan tenyerébe veszi)
Elszállt a gerle, nincs galamb,
Galambnak szárnyalása van,
De másnak, máshol, másfelé –
Elment, és most nem az övé –
(vigyorog Faustra)
Faust: Ha eddig nem szerette meg
Magát, ezek után hiszi,
Hogy végleg megszeretheti?
Kecske: Az én eszem olyan kicsi,
Hogy ezt nem értem – nagy baj ez?
Nem nagy baj, s ha baj, keres
Orvosságot olyan tudós,
Minô te vagy –
Faust: (dühösen fel akar állni és undorral néz Kecskére)
Kecske: Fékezd magad!
Ha akarod, az orrodat

A gyapjas tarkódik nyomom,
Hogy onnan kezdve vakarózz,
Ha bánat ér, te rongy tudós –
Bátorságod honnan veszed,
Hogy így viselkedsz – Az eszed
Segít-e most, ügyes tudós?
Faust: Nem ész segít, a becsület,
Ha kell, az birkózik veled!
Kecske: A becsület más nélküled
Szaladgál messze valahol
És mint veszett kutya csahol –
Te emlegetsz becsületet?
Papi ruhát hordasz, tanult
Fejeddel az ártatlanul,
Bután kérôdzô falusi
Libák közé vegyülsz csak úgy,
Mintha róka estetájt veres
Pofával ól körül köröz –
Nem így van? Így van? Mondd nekem!
(a legények röhögnek Fauston és tettleg bántalmazzák)
Túljártál-e az eszemen?
Átlátok minden gódolgodon.
Lehet, hogy nem sopánkodom
Ákom-bákom betűk fölött,
Mint annyi sápadt félbolond,
De a fejem, az gôzölög,
Kifôzte azt is, hogy neked
Elkészítjük hűs vermedet!
(kórusban kacagnak a magára maradt Fauston)
Faust: Lehet, hogy én vagyok bolond,
Ezen most nem vitatkozom.
Mondd meg, minek köszönhetem,
Hogy hátulról támadtatok?
Én téged nem bántottalak,
Nem szidtalak!
Kecske: (a kést a csizmája mellé dugja)
Nem addig a' !
Meglopták! Úgy áll a dolog,
Hogy én az Évát szeretem.
Faust: Lehet tiéd a szerelem,
Ha Éva nem szeret viszont,
Azon nincs kár és nincs haszon,
S fôképp miattam nem! Hiszed?
Kecske: Látom, helyén van az eszed,
De most hiába keresed
A róka útját! Megverünk!
Többen: (biztatóan Kecske felé!)
Verekedés a kenyerünk,
Mi csak tudós-húsból eszünk!
Kecske: No, hallod hát! Az én szívem
Szerint vétettél ellenem
Még akkor is, ha az a lány
Téged megáld pár csók után –
Hazug száddal bemocskolod
Az élôt s az nekem halott – (elérzékenyül)
Olyan szép lány, s úgy szeretem,
S nem bírom, hogy másé legyen –
Faust: És hogyha én is szeretem?
Kecske: Te ezt a lányt szeretheted?
Megértheti a te eszed,
Hogy ô mit is jelent nekem?
Faust: Azt érzem, mit jelent nekem –
Kecske: Hallottátok, még kérkedik!
Püföljétek!
(a legények pokrócot dobnak Faustra és úgy verik-rúgják)
Úgy, reggelig!
Gyógyuljon ki a szerelem
Nehéz lázából és nekem
Maradjon Éva – hűtelen –
Hűtlen, gôgös, de szent leány –
Faust: (felnyög, felsír az ütlegek alatt)
Kecske: (mikor hallja, hogy Faust már nem szól, ijedten int cinkosainak, akik lerántják a pokrócot Faustról és elinalnak)
Tudod, annak van igaza,
Aki legyôzi gyôztesét!
(kiköp Faust elé, azután nyugalmat színelve elmegy társai után)
Faust: (minden tagját fájlalva igyekszik felülni, végre sikerül, tapogatja magát mindenütt, igyekszik egy-két mozdulattal összepiszkolt ruháját rendbeszedni, félig síró hangon nyöszörög)
Okos ember mit szólana,
Ha este így mehet haza? (nyögve útnak ered)
Még ezt kérdezni is mered,
Te, szörnyű lelkiismeret!!
 nadrágszárából. Faust farkasszemet néz a legényekkel és a melléjehúzódó lányt átkarolja)
Mért nem felel ön, 
Mire vár?
Úgy




