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SZEMÉLYEK

Trisztán, 23, önjelölt művész és takarítófiú

Ajsa, 23, álmatlan restitulajdonos

Dominik, 20, újonc pénztáros

Mása, 55, vécésnéni

Áron, 16, brit internetes jelenés

Történik egy vasútállomás különböző helyszínein, 2008 nyarán.

A darabban szereplő hírek az Újvidéki Rádió hírműsoraiban 
hangoztak el 2008 augusztusában.

A Shakespeare-idézetek a Hamletből (ford.: Arany János), 
a Macbethből (ford.: Szabó Lőrinc), a Julius Caesarból (ford.: 
Vörösmarty Mihály) és A viharból (ford.: Babits Mihály) származnak.

A Rilke-idézetek a Korai versek kötet Sosem nyugosznak… kezdetű 
(ford.: Kosztolányi Dezső) poémájának és az Új versek kötet A párduc 
(ford.: Szabó Lőrinc) című költeményének a részletei.
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Prológus

PILLANATKÉP  
EGY VASÚTÁLLOMÁSRÓL

A fény tömbökben világítja meg a vasútállomást. Sorban deríti fel az 
alkonyati képet. Végül az egész színpad fénybe borul.

1. A vécé
Mása egy hatalmas koffert dob a toalett padlójára. Kicsomagol. 
Énekelget. Színes rongyok és kendők.

2. A resti
Ajsa az asztalon fekszik, jobb kezében egy kávéscsészét egyensúlyoz, a 
balban egy telefont.

Ajsa Már hónapok óta, nem érti? Nem mondtam el elég 
világosan? Nem, nem akarok beszélni róla. Nem, 
nem vagyok egyedül. Dolgozom. Tudja? Így tudom 
túlélni, hogy dolgozom.

3. A peron
Trisztán a peron szélén pózol egy gitárral. Önfeledten játszik.

Ajsa Erről már beszéltünk. Nem beszéltünk? …Tudom, 
hogy a bizonytalanságtól van. Tudom, hogy azóta 
van, hogy mondta, hogy elmegy. Tudom, hogy ezt 
vele kell megbeszélnem. Ezt is tudom.

4. A pénztár
Dominik egy zacskóba csomagolt szendviccsel. Pillanatnyi áhítat után 
önfeledten rohan körbe az egész színpadon. Mint egy gyerek.
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Ajsa Mondjon már valami értelmeset! Tudom, 
hány óra! Képzelje, itt is lóg egy búval baszott 
ketyegő a falon! (Eltartja a kagylót, halkan) 
Rohadjmegrohadjmegrohadjmeg… Bocsásson 
meg, hogy ilyenkor. Hogy most. Igen. Igen, már 
bejelentkeztem. Akkor a szokott időben. (Leteszi) 
Rohadt sarlatán.

Már az egész színpadon dereng. Majd három pityegés hallatszik, és 
mindenki megdermed.

Trisztán lerakja a gitárt, felteszi a head-setet, és a laptopjával a töltésre 
rohan.

Bemondó  Éjfél van. Híreinket hallják. A kiskereskedelmi árak 
nemrég bekövetkezett 0,1 százalékos növekedése 
a Kereskedelmi Minisztérium kijelentése szerint 
a havi árdinamika lelassulásának jele, hiszen ez 
a legkisebb százalékban beállt drágulás február 
óta… Együttérzéséről biztosította a Pentagon az 
Afganisztánban elhunyt francia katonák családját. 
A katonák egy légitámadás következtében 
odavesztek a fronton…
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I.

KI EZ A SRÁC?

2008. augusztus 1. Miközben a bemondó beszél, a fények leszűkülnek. 
Vasúti töltésoldal. Salak. A töltés egyik felén Trisztánt látjuk divatos 
fekete cuccokban, egy laptoppal és egy pohárral. A fején head-
set. A töltés másik részén, kicsit távolabb Áron ül. Tizenéves, laza 
öltözködésén meglátszik, hogy nem idevalósi.

Áron Mit iszol?
Trisztán Vizet.
Áron Csak úgy, magában?

Szünet.

Trisztán Most mi van?
Áron Tudod te nagyon jól, hogy mi van.
Trisztán Halljalak, ó, Lelkiismeret!
Áron Nem megoldás.
Trisztán  Ezt már ismerem. Tovább.
Áron A hírek miatt?
Trisztán Te, e nélkül az agymosás nélkül is épp elég ideges 

vagyok. Nem akarunk csatornát váltani?
Áron Nem akarunk. A múlt héten azt mondtad, hétfőn 

abbahagyod.
Trisztán Hazudtam.
Áron Junkie vagy.
Trisztán Hát, neked elmentek otthonról.
Áron Hányat veszel be egy este?
Trisztán Egyet. Az éjféli hírek előtt.
Áron Nem lenne egyszerűbb nem meghallgatni őket?



12

Trisztán Elég nehéz elmenekülni előlük. Az egész 
állomáson hallani őket.

Áron A vécében is?
Trisztán Nem tudom. Nem próbáltam.
Áron Holnap próbáld ki!
Trisztán Oké.
Áron Ígérd meg!
Trisztán Nincs épp sürgős tanulnivalód?
Áron Halljam!
Trisztán Megígérem, no! Elégedett vagy?
Áron Igen.

Szünet.

Trisztán Ezerkettő.
Áron Font vagy euró?
Trisztán Font.
Áron Egy hónap alatt?
Trisztán Nem, már volt valamennyi előtte is.
Áron Elég kevésnek tűnik.
Trisztán Kedves Áron, én szinte megdöglök ezért a 

kevésért.
Áron Csak azt kérdezem, megéri-e.
Trisztán  Még mindig rabolhatok bankot, nem?
Áron A bank nem biztonságos. Én a helyedben 

kirabolnék egy édességboltot.
Trisztán  Rizses csokit vagy életet, ribanc!
Áron Csak el ne kapjanak. Egy zsák Milkáért legalább tíz 

év jár, és akkor még örülhetsz, ha a svájciak nem 
perelnek be.

Trisztán Nagy hülye vagy te, Áron.
Áron Te meg egy junkie, Trisztán.
Trisztán Hé, napi egy Bensedin az még nem drog!
Áron A napi egy pohár bor meg még nem alkohol.
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Egy vonat hangosodó zaja. Trisztán lekapja és a magasba tarja a head-
setet. Áron befogja a fülét. A zaj keserves nyöszörgéssel ér véget.

Trisztán Hallottad?
Áron Sajnos.
Trisztán Ne sajnosozz nekem! Ez az a vonat.
Áron Cool.

A távolban megszólal a hangosbemondó.

Dominik A Belgrád–Bécs-járat időben befutott, hölgyeim és 
uraim. Reméljük, a váratlan esemény senkinek sem 
okozott sokkot, és mindenki jól van. Ha felébredtek 
az izéből, a kábulatból, amit a vasút pontossága 
okozott, kapják össze a cuccaikat, és szálljanak fel!

Áron Most miért hallgattál el?
Trisztán Valami hülye szórakozik a hangosbemondóval.
Áron Kis bolondokháza az a hely.
Trisztán Kicsi a pöcsöd. Mennem kell. A főnökasszony 

mindjárt jön a kávémmal.
Áron Bensedinre kávé. Gratulálok.
Trisztán Güriznem kell, ember. Nem szeretnéd, ha még 

karácsonykor is csak a Skype-on hallanánk 
egymást, ugye?

Áron Nem. Addigra áttérhetünk a mobiltelefonálásra.
Trisztán Holnap jelentkezem.

Trisztán leveszi a head-setet. Áron eltűnik. Újra megszólal a 
hangosbemondó.

Dominik Csatolják be a biztonsági öveket! Az ország 
szellemvasútja pillanatokon belül elindul 
rémálmaik hőn áhított utazására.

Trisztán És én vagyok a drogos…
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Áttűnés a jegypénztárra. Dominik egyszerű ruhában, pólóban, 
farmerben, esetleg egy baseballsapkában. Mellette egy mikrofon.

Dominik A kocsikban szigorúan tilos a dohányzás, de hát ki 
nem szarja le! Gyújtsanak rá bátran, csak kerüljék a 
kalauzokat! A vonaton étkezőkocsi nem található, 
úgyhogy ne is keressék.

Ajsa egy csésze kávéval megáll a jegypénztár előtt. Fekete-fehér ruhát 
visel, ami az alkalomhoz és a helyhez túl elegáns, valamint egy csöppet 
divatjamúlt.

Dominik Amennyiben mégis belefutnának, kérem, jelezzék 
állomásunknak! Elvégre önökért vagyunk.

Ajsa Már elment.
Dominik He?
Ajsa A vonat. Legalább egy perce kifutott. 

Abbahagyhatod, humorzsák!
Dominik Azt hittem, egy picit tovább fog maradni.
Ajsa Majd jön másik, kisgólya.
Dominik Kisgólya?
Ajsa Az egyetemen gólyáknak hívják az újoncokat. Nem 

jártál egyetemre?
Dominik Az ott az én kávém?
Ajsa Nem.
Dominik És mit kell a kisgólyának csinálnia, hogy ő is 

kapjon?
Ajsa Be kell másznia a restibe, és megrendelni.
Dominik Ez egy randimeghívás?
Ajsa Üzleti fogás.
Dominik Majd benézek a fél egyes vonat után.
Ajsa Addig még van vagy három óra.
Dominik Negyed egy van.
Ajsa Azért is mondom.



15

Ajsa kisétál a kávéval kezében a peronra. Trisztán söpröget, fején a 
head-set, ezúttal egy discmanhez csatlakoztatva. Lassú táncot lejt egy 
olyan zenére, amit csak ő hall.

Ajsa Leállhatsz, Travolta!
Trisztán Ahh, a török áfium.
Ajsa De jó erős. Ahogy elnézlek, már egy egész vegyi 

üzem van benned.
Trisztán Mi a fasz van, hogy mindenki ezzel jön?
Ajsa Huszonkettő vagy, de már nyugtatókat szedsz.
Trisztán Intézd el, hogy ne menjenek többet az éjféli hírek, 

és abbahagyom.
Ajsa Az állomásfőnököt nem lehet róla ledumálni. 

Gondolom, így abban az álomban élhet, hogy 
tájékozott és okos.

Trisztán Amíg vannak hírek, addig Bensedin is lesz.
Ajsa Ez a legbénább indok, amit életemben hallottam.
Trisztán Áron csókoltat.
Ajsa Oly üdítő, amikor a képzeletbeli barátaid 

üdvözölnek.
Trisztán  Áron nem képzeletbeli.
Ajsa Láttad már?
Trisztán Képen.
Ajsa Találkoztál már vele?
Trisztán Minden este beszélünk.
Ajsa Szóval imaginárius. Fiktív.
Trisztán Már bocs: a Barack Obama se létezik, csak mert 

még nem szivaroztunk együtt a Fehér Ház 
lépcsőjén?

Ajsa Ahogy mondod.
Trisztán Reménytelenül földhözragadt vagy. Aludtál 

valamit?
Ajsa Nem is próbáltam. Olyan fitt vagyok, mint egy 

bagoly. Mint két bagoly.
Trisztán Három óra körül is ezt fogod mondani?
Ajsa Most mire gondolsz?
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Trisztán  Akkor van „az éjnek rémjáró szaka”.
Ajsa Ezen majd akkor morfondírozunk, jó?
Trisztán A Jódoktor is mondta, hogy legalább meg kellene 

próbálnod.
Ajsa A Jódoktor azt is mondta, hogy be kellene 

feküdnöm a magánklinikájára.
Trisztán Csak egy kis szórakozásra vágyik.
Ajsa A szex tabutéma. Te mondtad.
Trisztán A Jódoktorral nem. A Jódoktor csak fikció.
Ajsa Ahhoz képest hetente kétszer másfél órát vagyok 

nála, és recepteket ír nekem.
Trisztán De én még sosem láttam.
Ajsa Kérjek neked egy időpontot? Eldumálhatnátok a 

szexről.
Trisztán A szex tabutéma.
Ajsa Te hoztad fel.
Trisztán Nem lenne semmi bajom a témával, ha nem 

vezetne mindig ugyanoda.
Dominik (a hangosbemondóból) Megkérjük utasainkat, hogy 

lépjenek hátrébb a sínektől. Kell a hely a nagy 
semminek, ami épp most gördül be.

Trisztán Ki a franc ez?
Ajsa Az új jegypénztáros.
Trisztán Alkoholista, vagy ő is a Jódoktor kanapéjáról 

szabadult?

Szünet.

Ajsa Nagy paraszt vagy te, Trisztán.
Trisztán Bocs. Nem úgy gondoltam. Puszi?
Ajsa Nincs jó modor, nincs puszi.
Trisztán Egy pici se?

Csókolóznak.

Ajsa Nem értem, miért nem rugdostalak még halálra.
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Trisztán Mert imádsz engem. Mert nem tudsz nélkülem 
élni. Mert már a hangomtól is benedvesedsz.

Ajsa Hát ez az. Csak a hangodtól.
Trisztán Azt hittem, ezt már megbeszéltük.
Ajsa Te beszéltél. Mert neked filozófiád van. Mert neked 

mindenre van egy költői válaszod.
Trisztán Az első percben világossá tettem, milyen viszony 

van köztem és a farkam között.
Ajsa Gondoltam, van annyi ráhatásom, hogy ez 

megváltozzon.
Trisztán Megmondtam vagy nem mondtam meg?
Ajsa Még meg sem próbáltunk dugni.
Trisztán Megmondtam???

Szünet.

Dominik (a hangosbemondóból) Figyelem, a negyedik 
vágányon kiscica közlekedik.

Ajsa Kurva jó. Az impotens nyugtatófüggő, az 
alvászavaros kantinos csaj meg a hibbant 
jegypénztáros.

Trisztán felkel, majd elindul a jegypénztár felé.

Ajsa Most megsértődtél? Hallasz? Megsértődtél? 
Trisztán?

Trisztán nem reagál. Dominik épp újra magához ragadja a mikrofont, 
amikor Trisztán odalép hozzá.

Dominik (a mikrofonba) És megérkezett hozzánk az éjszaka 
harmadik utasa. Vásároljanak nálunk vonatjegyet, 
és az élet szebb lesz.

Trisztán Mit szedsz?
Dominik Főleg Guaranát.
Trisztán Ki kéne próbálnom.
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Dominik Megkínálnálak, de elfogyott. Szóval, mivel 
szolgálhatok?

Trisztán Egy jegyet kérek.
Dominik Hová?
Trisztán Jókedvországba.
Dominik Nem lesz olcsó.
Trisztán Trisztán vagyok.
Dominik Jól kibasztak veled a szüleid.
Trisztán Nem ők találták ki. Igazából Tamásnak hívnak, csak 

az olyan… snassz.
Dominik Dominik. És anyám találta ki.
Trisztán Csókoltatom.
Dominik Halott.

Szünet.

Dominik Csak szívatlak, lelépett és az új pasijával él.
Trisztán Az enyém meg velem meg apámmal. Legalábbis 

így volt még egy hónapja, amikor utoljára láttam.
Dominik Te is itt dolgozol?
Trisztán Nyári munka. Takarítok a peronon meg a restiben. 

Aztán a nyár végén lelépek az országból.
Dominik Nafene, de jól megy.
Trisztán Miért, te sem akarsz örökre itt maradni, igaz?

Szünet.

Dominik  (a mikrofonba) Az időjárás-jelentés alapján úgy 
gondoljuk, hogy a fél egyes vonat már kettő 
tájékán megérkezhet. Kérjük, fogják vissza az 
örömüket, és ne verjenek szét semmit!

Trisztán A peron teljesen üres. A nagy semmihez beszélsz.
Dominik Dehogyis! Itt vagy te, meg az a csaj a 

szemtáskákkal.
Trisztán Ajsa.
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Dominik Ameddig egy hallgató is van, megéri csinálni. 
Olyan, mintha saját rádióállomásom lenne.

Trisztán Ha gondolod, csatlakozz hozzánk valamikor a 
kricsmiben.

Dominik Hol?
Trisztán Így hívjuk a restit. A kricsmi.
Dominik Meggondolom. Jól vagy?
Trisztán Le kell pihennem kicsit.

Trisztán el.

Dominik (a mikrofonba anélkül, hogy bekapcsolná) A 
következő örökzöld sláger pedig szóljon a világ 
legjobb édesapjának. Kicsi fia így adja tudtára, 
hogy új barátai vannak.

Sötét.
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II.

PÓKSTRATÉGIA

2008. augusztus 5. A resti. Pár asztal, székek. A falon hatalmas ablak. 
Ajsa a nyitott ablak felé fordul, és a pályaudvart nézi. Dominik az 
ajtóban. Ajsa hátraugrik az ablaktól, halkan sikkant, majd észreveszi 
Dominiket.

Ajsa Ezt… ezt soha többet!
Dominik Mit?
Ajsa A frászt hoztad rám!
Dominik Én?
Ajsa Ilyen hangon soha többé meg ne merj szólalni az 

én jelenlétemben, oké? Értjük egymást, kisgólya?
Dominik Nem mondtam semmit.

Szünet.

Ajsa Biztos?
Dominik Csak azért nem esküszöm meg az anyámra, mert 

nem szoktam.

Szünet. Ajsa a pult mögé lép, és kávét főz.

Dominik Minden rendben?
Ajsa Minden.
Dominik Kötözködős kismajom leszek: nem úgy tűnik.
Ajsa Csak helyre kell raknom a dolgokat. (Magának, 

félhangosan) Egyes: meg kell állapítanom, mi igaz 
és mi nem. Kettes: amiről nem tudom egyszerűen 
megállapítani, annak át kell gondolnom 
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a valószerűségét. Hármas: olyasmire kell 
koncentrálnom, ami biztosan igaz. (Dominikhez) A 
Jódoktor tanácsai.

Dominik A Jódoktor?
Ajsa A pszichiáterem.

Szünet.

Ajsa Nem vagyok bolond. Krónikus álmatlanságom van.
Dominik Az milyen?
Ajsa Lássuk csak… szar.
Dominik Úgy értem, mit jelent? Egyáltalán nem alszol?
Ajsa De. Fél órát. Néha egyet. Nagyon ritkán kettőt.
Dominik Nem szeretnélek ilyesmire rábeszélni, de… tán 

egy-két tabletta segítene.
Ajsa Varázskapszulák? Próbáltam. Csak rosszabb lesz 

tőle.

Ajsa leteszi a kávét az asztalra. Visszamegy a pult mögé.

Dominik Elmondod?
Ajsa Mit?
Dominik Hogy mit hallottál. Hogy mitől ijedtél meg.
Ajsa Nem volt kivehető beszéd. Csak olyan morgásszerű. 

Mint egy állat. Vagyis mint sok állat egy rakáson. 
Egy visszhangzó teremben. Nagyon furcsa állapot. 
A figyelmem olyan éles, mint a borotva, minden 
érzékszervem tökéletesen működik. Akárcsak a 
baglyoké. Csak néha… vannak ezek a dolgok.

Dominik Amik igazából nincsenek.
Ajsa Csak hangok. Ismerősök hangjai. Ismeretlen 

hangok. Állatok. No, fogd azt a kávét, kisgólya, és 
söprés! Ideje bemondanod valami szellemeset a 
mikrofonba.

Szünet.
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Dominik Azért jöttem, mert Trisztán mondta, hogy nézzek 
be.

Ajsa Trisztán… azt hiszem, a vécében van.
Dominik Okés, megvárom.
Ajsa Nem a szükségét végzi, hanem… elbújt a vécébe.
Dominik Nem értem.
Ajsa Isten hozott a klubban! Van ez az angol srác. A 

haverja. Azt ajánlotta neki, hogy rejtőzzön el, 
amikor jönnek az éjféli hírek.

Dominik Miért?
Ajsa Trisztán ideges lesz a hírektől.
Dominik Senki sem bírja a rossz híreket, de ettől még nem 

bújunk el a vécébe.
Ajsa Nem a rossz vagy a jó hír a lényeg. Trisztán a híreket 

nem bírja. Szerinte a hírek ismétlődnek. Minden 
éjszaka, minden héten, minden hónapban. És 
mindig ugyanazok. A hírek alátámasztják azt a 
paranoid gondolatát, hogy ebben az országban 
semmi nem változik.

Dominik Sosem figyeltem még oda rájuk.
Ajsa Mert senkit sem érdekelnek. Ez a normális. Trisztán 

persze odafigyel.
Dominik Nem értem, miért izgatja magát a híreken. Nekem 

azt mondta, elmegy innen.
Ajsa Máris elfútta a dicshimnuszt?
Dominik Mintha nem örülnél neki.
Ajsa Ugyan. Repesek. Ki ne örülne, ha a pasija le akar 

lépni az országból, és ezt fűnek-fának újságolja?
Dominik Ja, hogy a Trisztán a faszid?
Ajsa Ja, hogy igen.

Mása halad el a resti előtt. Csicsás kosztümöt visel, amelyen dominál 
a rózsaszín, és amelyet nyilvánvalóan elegánsnak szánt. Kezében 
felmosóvödör.

Dominik Ez mi volt?
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Ajsa A vécésnéni. Már ilyen pici koromban is így 
öltözött.

Dominik Kezdek félni ettől a helytől. Pedig mindig arról 
álmodtam, hogy itt dolgozom.

Ajsa Neked se ártana egy látogatás a Jódoktornál.
Dominik Ha annyit segít, mint neked, akkor jobb, ha nem. Az 

ő érdekében.
Ajsa Csak nem csinálnál jelenetet?
Dominik Nem. Azt hiszem, pár hét után egyszer csak 

eltörném az állkapcsát.

Döbbent csend.

Ajsa Hogy te mekkora gyerek vagy!

A kacajt három halk pityegés dermeszti meg.

Bemondó Éjfél van. Híreinket hallják. A szervezett bűnözéssel 
foglalkozó különleges ügyészség benyújtotta 
fellebbezését a Különleges Ügyek Bíróságának 
azon ítélet kapcsán, amelyet a hazai bűnbandák 
ügyében hoztak. A fellebbezés okaként a túl enyhe 
büntetést, az eljárás többszöri megsértését és a 
bizonyítékok figyelmen kívül hagyását nevezte 
meg, jelentette ma reggel a…

A hírek közben lassú áttűnés a vécére. A híreket elnyeli a fehér zaj. 
Trisztán vizel, közben befogja a fülét. Mása belép.

Mása Félre fog menni, gyerekem.
Trisztán A kopogás intézményéről tetszett már hallani?
Mása Jól van na, csak nem akkora, hogy belelógjon a 

piszoárba.
Trisztán Nem mondja komolyan, hogy megnézte?
Mása Épp csak szembeötlött.
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Szünet.

Mása Jól van na, megnéztem.
Trisztán Perverznek tetszik lenni.
Mása Te meg zavarban tetszel lenni.
Trisztán Egyáltalán nem vagyok zavarban.
Mása Azt látom. De most már igazán eltehetnéd.
Trisztán Még nem végeztem. Félbe tetszett vágni a 

folyamatot.
Mása Tudok várni.
Trisztán Én nem tudok… érti, nem tudok nedveket 

produkálni, ameddig itt áll a hátam mögött.
Mása Nem nézek oda.
Trisztán Erről már lekéstünk, ugye?
Mása Gyerekem, ha te annyi puncit láttál volna már, mint 

ahány faszt én láttam, megértenéd, mennyire nem 
érdekel a farkincád.

Trisztán Tessék kimenni!

Mása kendőket terít a vécéfülkék falára, közben franciául énekel. 
Trisztán kétségbeesetten koncentrál. Aztán feladja, és begombolja a 
nadrágját. Elindul kifelé.

Mása Gyerekem, ha kicsi, hát kicsi. Nem szégyen az.
Trisztán Mit tetszett mondani?
Mása Hogy nem baj, ha valakinek kicsi a pöcse. Süket 

vagy?
Trisztán Nem beszélhet így velem.
Mása Most tényleg a korrekt kifejezéseket kellene 

használnom? Hogy „ivarszerv” meg „elsődleges 
nemi jelleg”?

Trisztán Maga bolond.
Mása Egyszer díva, máskor kurva, megint máskor ütődött 

vécésnéni… pardon: „köztisztasági alkalmazott”.

Tovább énekel, miközben súrolni kezdi a padlót. Trisztán elindul kifelé.
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Mása Ezért nem dugod a kantinos csajt?
Trisztán Mi?
Mása Nem fog megsértődni, ha meglátja, hogy kicsi.
Trisztán Látom, pár dolgot helyre kell tennem. Azért nem 

„dugom” a kantinos csajt, mert másra kell az 
energia. Azért nem „dugom”, mert nem akarok 
hozzá túlságosan kötődni, amikor lelépek. Tetszik 
érteni?

Trisztán elindul kifelé.

Mása Gyerekem! Itthagytad a gyógyszeredet.

Trisztán mímelt büszkeséggel visszamegy a piszoárhoz, és elviszi a 
Bensedint. Kimegy a peronra. Dominik a padon ül, ölében egy gitár. 
Trisztán szó nélkül kiveszi a kezéből a hangszert.

Dominik Furcsa egy takarítófiú vagy te.
Trisztán Merthogy?

Dominik egy halom kőre mutat a pad mellett.

Trisztán Mi van velük?
Dominik A fiú, aki a rendre ügyel, egy halom salakot hord a 

peronra.
Trisztán Látod azt ott?
Dominik Ja. Az éjféli vonat.
Trisztán Az megy Bécs felé. Ahová én is tartok majd a 

hónap végén, hogy utána átszálljak a Londonba 
tartó repülőgépjáratra.

Dominik Aha.

Trisztán egy cetlit vesz elő a zsebéből. Gondosan becsomagol egy követ. 
Meglódítja a vonat irányába.

Trisztán Érted?
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Dominik Nem.

Trisztán újabb papírt vesz elő. Átadja Dominiknek.

Trisztán Olvasd.
Dominik „Sosem nyugosznak itten el a házak, mert vagy 

mindig temetnek valakit, vagy mert a szív titkos 
parancsa lázad.” Mi ez?

Trisztán Rilke.
Dominik Aha…
Trisztán Most dobd a vonatra. A tetejére. Vagy a hátsó 

részre. A lényeg, hogy eljusson Bécsig.

Dominik ügyetlenül becsomagolja a követ. Eldobja.

Dominik Mellé.
Trisztán Nem számít.
Dominik Miért csinálod ezt?
Trisztán Mert megrögzött romantikus vagyok. Elküldöm az 

üzeneteimet előőrsnek.
Dominik Ez hülyeség.
Trisztán Az. De jobban érzem magam tőle.

Szünet.

Trisztán Te jól érzed magad?
Dominik Igen. Miért kérded?
Trisztán Olyan furcsa, ha azt hallom, valaki jól érzi itt magát. 

Ezért is mentem be hozzád a pénztárba a minap. 
Meg akartam nézni magamnak azt, aki ezen még 
nevetni tud.

Dominik És? Jutottál valamire?
Trisztán „Még nincsenek rém- és ábrándképeid, miket az 

őrgond emberagyba vet; azért van oly ép álmod.”
Dominik Bocs… nem értem.
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Trisztán (fölényes mosollyal) Semmi gáz. Arra jutottam, hogy 
még kölyök vagy. Egyszer neked is eleged lesz.

Dominik Á, nem hiszem.
Trisztán Boldog vagy a legszarabb munkával egy lepusztult 

vasútállomáson. Itt titok lappang.
Dominik Hát, mindenhol jó, de legkevésbé otthon.
Trisztán Á. Értem.
Dominik Amióta anyám elhúzott, az apám… kicsit fura.
Trisztán Nem tart sokáig. Kicsit megszokod a helyet, és 

rájössz, hogy itt sincs maradás. Meg másutt sem. 
Az ember mindig többet akar.

Dominik Te mit akarsz?
Trisztán Zenélni. Dalokat írni, aztán eljátszani őket. Karriert 

akarok. Hogy észrevegyenek.
Dominik Ez nem izé, gyerekes egy picit?
Trisztán De az.
Dominik Nekem nincsenek ilyen álmaim. Igazából nekem 

sose voltak álmaim. Csak úgy mászkáltam meg 
csavarogtam mindenfelé. Tán a nevelés lehet 
az oka. Apám nem nagyon komálta volna, ha 
álmaim vannak. Gondolom, azt hitte, hogy az 
rossz, hogy attól boldogtalan leszek. Látod, baszd 
meg, én nem tudok ilyen okosakat. Szeretnék, 
de nem tudok. Nekem a vasút az egyetlen. Kis 
vonatmodellek az ágyam alatt, vasutaskönyvek. 
Még egy kalauzsapkám is van. És most itt vagyok. 
És ez fasza, ez nagyon fasza. Trisztán? Trisztán, jól 
vagy? Trisztán?

Meglöki Trisztán kezét. Az lehanyatlik. Dominik belenyúl Trisztán 
zsebébe. Kivesz egy cetlit.

Dominik (halkan olvas) „Szeme a rácsok futásába veszve úgy 
kimerűlt, hogy már semmit se lát. Ugy érzi, mintha 
rács ezernyi lenne, s ezer rács mögött nem lenne 
világ.”
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Becsomagol egy követ, messzire hajítja. Elégedett arca elárulja, hogy 
talált. A vonat felbődül és elindul. A zaj egyre távolodik.

Ajsa (a restiből) Kifelé. Kifelé! Ki-fe-lé!

Dominik felpattan, berohan a restibe. Ajsa a földön kuporog.

Dominik Mi volt?

Ajsa felpillant. Észreveszi Dominiket, feláll. Rendbe szedi magát.

Ajsa Semmi.
Dominik A hangok?
Ajsa Nem.

Szünet.

Dominik Ha dumálok veled, akkor jobb? Ha figyelsz rám?
Ajsa Igen.
Dominik Meg kéne próbálnod aludni.
Ajsa (gúnyosan) Persze. „Létünk ereje az, a fűszer.”
Dominik Ez mi?
Ajsa Mi mi?
Dominik Amikor olyan izén, olyan érdekesen fogalmaztok. 

Te meg Trisztán. Hirtelen nem értek egy büdös 
mukkot se.

Ajsa Á, csak egy játék. Egy buta játék. Trisztán imádja 
Shakespeare-t. „Aludj, létünk ereje az, a fűszer” – a 
Macbethből van.

Dominik Irodalmat idézgettek, olyan szavakat használtok, 
amiket én meg se értek, és mégis itt dolgoztok, 
ahol én. Miért?

Ajsa Túl vagyunk képezve. Legalábbis ezt mondják, 
amikor valamilyen más munkát szeretnénk vállalni. 
Hol van Trisztán?

Dominik A peronon. Elaludt.
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Ajsa Megint a rohadt dilibogyói.
Dominik Nyugtatót szed?
Ajsa Csak néha.

Szünet.

Ajsa Hol basztam el?
Dominik Mi van?
Ajsa Valahol az életem egy pontján nagyon el kellett 

basznom ahhoz, hogy itt kössek ki.
Dominik Azért ez messze nem a legrosszabb hely.
Ajsa Jaj, te… kölyök! Nem a munkahelyemen kesergek. 

Én akartam itt dolgozni. Ha már nem tudok aludni, 
legalább nem a falat, vagy ami még rosszabb, a 
tévét bámulom, hanem csinálok valamit. A többiről 
beszélek. Arról, hogy szép lassan belehibbanok a 
nem alvásba. Hogy már ébren is rémálmokat látok. 
Hogy a pasim nem hajlandó dugni, mert a zenének 
szentelte a magjait.

Dominik Mit nem…?
Ajsa Azt hiszi, átbaszhat ezzel az ökörséggel. De tudom 

én, miről szól ez az egész. Az álmatlanság nem csak 
az idegeket kezdi ki. Az arcot is. Úgy nézek ki, mint 
egy zombi! Mint egy rohadt század eleji vámpírfilm 
főszereplője! Egy stíl nélkül maradt Theda Bara!

Dominik Ha szabad… nem áll rosszul.
Ajsa Ezt hogy érted?
Dominik Van valami szép azokban, akik olyanok, mintha 

bármelyik pillanatban elaludhatnának. Valami 
ártatlan. Szinte félsz hozzájuk szólni, és mégis… 
Csak azt akarom mondani, hogy szerintem nagyon 
szép vagy.

Szünet.

Ajsa Te hülye vagy.
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Dominik Te vagy a hülye.

Odakintről kutyaugatás szüremlik be. Ajsa odakapja a fejét.

Ajsa Könyörgöm, mondd, hogy te is hallod.
Dominik A kutyákat?
Ajsa Hála istennek! Azt hittem, megint.
Dominik Elhallgattassam őket?
Ajsa Csak nem bántanál egy állatot?

Szünet. Dominik Ajsát nézi.

Dominik Én…
Ajsa Te mi?
Dominik Felejtsd el!
Ajsa Nyögd ki, gólyafióka!
Dominik Én megpróbálhatok segíteni.
Ajsa Hogyan?
Dominik  Feküdj le az asztalra.
Ajsa Minek?
Dominik Próbálj meg ellazulni! Legalább úgy csinálni, 

mintha aludnál.

Ajsa vonakodva végignyúlik az asztalon.

Dominik Csukd be a szemed!
Ajsa Ez egy baromság. Hiába teszek úgy, mintha 

aludnék, attól még nem fogok aludni. A testem 
elkezd viszketni. Belülről viszketek. A lábam, a 
kezeim – nem találják a helyüket, és…

Dominik Kuss legyen!

Szünet.

Dominik Szóval volt egyszer egy csaj, aki nem tudott aludni. 
Persze közel se volt annyira rosszul, mint te, de 
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eléggé szenvedett. Rémálmai voltak. Látszott rajta. 
Kis fekete lyuk volt a szeme. Állandóan felébredt 
éjszakánként. És egy este, amikor ittunk nála, 
megkérdezte, nem tudnék-e segíteni rajta. Hogy 
nem aludnék-e nála. Én tizenöt voltam, és nagyon 
segítőkész. Igazi jó kisfiú.

Dominik nézi a fekvő Ajsát. Aztán térdre ereszkedik, és felhajtja Ajsa 
szoknyáját.

Dominik Lefeküdt az ágyra, és becsukta a szemét. Mintha 
aludna, persze tudtam, hogy nem alszik, de 
igyekeztem elhinni neki. Úgy csináltam mindent, 
ahogy mondta. Most egy kicsit feljebb. Most egy 
kicsit lejjebb. Most, most jó. Aztán megint. Feljebb. 
Lejjebb. Kicsit könnyebben. Ott feküdt az ágyon, 
csukott szemekkel, és egyre halkabban beszélt, 
aztán már csak susogott, és aztán… Azt hiszem, 
már közben elaludt. És ez volt a költészet. Nem a 
papírok meg a versek. Ez.

Miközben beszél, nagyon lassan lehúzza Ajsáról az alsóneműt. Ajsa 
felemeli a fejét.

Dominik Azt mondtam, pihenj.
Ajsa Csak azt akartam mondani, hogy légy óvatos.

Dominik behajtja a fejét Ajsa szoknyája alá. A restiben a fény vibrálni 
kezd, majd lassan elsötétül. A peronon még mindig Trisztán alszik. 
Sötét.
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III.

VASÚTI MINIKRIMI

2008. augusztus 10. A peron. Trisztán gitározik, de pár lejátszott hang 
után újból és újból abbahagyja. Ajsa kihoz egy bögre kávét, és leül a 
padra.

Trisztán Nos?
Ajsa Nos?
Trisztán Mit mondott?
Ajsa Semmi érdekeset.

Trisztán tovább takarít, majd megáll.

Trisztán Halljam, mit mondott!
Ajsa Hogy ez teljesen természetes, és hogy biztosan túl 

tudok majd lépni rajta, és hogy ilyen fiatalon nincs 
miért izgulnom.

Trisztán Nem ezt mondta a múltkor is?
Ajsa Mennyi faszság… istenem, mennyi faszság!
Trisztán Mennyit is fizetsz neki?
Ajsa Nem akarod tudni.
Trisztán Gondolkodtál már rajta, hogy keresel valaki mást?
Ajsa A pszichiáter az nem fogorvos, Trisztán.
Trisztán És az a megoldás, hogy félrekezelteted magad tíz 

éven keresztül? Hogy vársz, mert úgyis túl fogsz 
lépni rajta?

Trisztán leül a padra.

Trisztán Nem csókolsz meg?
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Ajsa Már megcsókoltalak az előbb. Kétszer is.
Trisztán Hé, mióta méred kilóra?
Ajsa Nem mérem kilóra, hanem időközben 

elfogyasztottam egy óriási nagy hagymás hambit, 
és nem hiszem, hogy te is kérsz belőle.

Trisztán Most mi bajod?
Ajsa Semmi.
Trisztán Rendbe fogsz jönni.
Ajsa Mekkora szarevő vagy! Azt se tudod, milyen ez.
Trisztán Nem tudhatom, édes, nem látok a szemeddel.
Ajsa Nem. Azért nem tudod, mert minden éjjel, amikor 

az a dolog történik, te épp alszol valahol.
Trisztán Féltékeny vagy az alvásomra?
Ajsa Igen. De nem csak arra. Sosem vagy mellettem, 

amikor jönnek.
Trisztán Segítene, ha itt lennék?
Ajsa Ha beszélgetek valakivel, akkor mindig könnyebb.
Trisztán Néha Dominikkal elcsevegtek, nem?
Ajsa Az nem ugyanaz, mintha veled beszélgetnék.
Trisztán  (nevet) Még jó!
Ajsa Nem nézed kicsit hülyének?
Trisztán Tetszik, hogy nem érti. Ahogy felolvas egy-egy verset, 

és látom, hogy gőze sincs, mit mondott. Tetszik, hogy 
itt akar maradni, hogy egy vasútállomáson szeretné 
leélni az életét. Tetszik, hogy nincsenek tervei. Az is 
tetszik, ahogy engem néz.

Ajsa Miért, hogy néz rád, ó, bálvány?
Trisztán Pont úgy. Mint egy rocksztárra. Érted, mintha 

Freddie Mercuryt látná előmászni tüllruhában a 
sírból.

Ajsa Nem megalázó ez egy kicsit?
Trisztán Hogy azt hiszem magamról, hogy egy zombi 

Freddie Mercury vagyok?
Ajsa Hogy megkajáltatod vele a magasművészetről 

költött elméletedet. Ez pont olyan, mintha a 
kiskutyádat etetnéd.
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Trisztán Neki is megvan a helye a fennálló társadalmi 
rendben. Nekem is. És mindketten tudjuk, hol 
a helyünk. Ez benne a szép. Nem, nincs ebben 
semmi megalázó.

Dominik (a hangosbemondóból) Kérjük a peronon 
várakozó kedves utasainkat, hogy nekem is 
juttassanak abból a kávéból, mielőtt kidőlök! 
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Ajsa lehajtja a fejét.

Trisztán Most mi van?
Ajsa Semmi. Hülyeség.
Trisztán Nem lehet igaz, hogy minden szóért 

tiszteletköröket kell futnom ma éjjel.
Ajsa Én néha félek tőle.
Trisztán Dominiktől?
Ajsa Igen.
Trisztán Hívom a fiktív Jódoktort.
Ajsa Fogd már be. Ebben az „ödipális magára hagyott 

gyermek”-gondolatban van valami. Vicces, kedves, 
kicsit magányos, de… (Megvonja a vállát, mint aki 
nem tudja folytatni)

Trisztán Semmi nincs mögötte. Épp ez benne a kurva jó.
Ajsa Ha egyszer olyan biztos lehetnék bármiben, mint 

te…
Trisztán Remekül aludnál.

Trisztán a pad mellől felemeli a hátizsákját. Keres valamit. Felkel, 
töprengve járkál.

Ajsa Mi van, feltámadt benned a költészet daimónja?
Trisztán Mikor láttad utoljára a discmanemet?
Ajsa Egy órája, amikor a resti padlóját mostad.
Trisztán (megkönnyebbülve) Akkor ott hagytam.
Ajsa Azóta összerámoltam, láttam volna.
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Trisztán Járt azóta valaki a kricsmiben?
Ajsa Azért ülök itt veled, mert odabent már nincs hely. 

Szerda éjjel van, ki a fene járt volna a kricsmiben?
Trisztán Valaki lenyúlta a discmanemet.
Ajsa Vagy egyszerűen ottfelejtetted valahol.
Trisztán Én nem szoktam a dolgokat csak úgy ottfelejteni.
Ajsa Amikor épp nem veszel be semmit, akkor tényleg 

nem…

Trisztán megtorpan.

Trisztán Nem hogy inkább bevennél te is valamit.
Ajsa Nem hogy inkább te is a farkaddal gondolkodnál, 

mint a többi normális férfi.

Szünet.

Trisztán Láttad a vécésnénit?
Ajsa Tizenegy körül jött, ahogy szokott.
Trisztán Ó, a parázna vérnősző barom!
Ajsa Mi a következő? Engem fogsz meggyanúsítani az 

ózonréteg vékonyodásáért?
Trisztán Az a nő nem bír engem.
Ajsa Az a nő senkit nem bír.
Trisztán De most elég.
Ajsa Szerintem kicsit le kellene nyugodnod.
Trisztán Majd ha visszakaptam a lejátszómat.

Trisztán elszáguld.

Dominik (a hangosbemondóból) Közérdekű közlemény: hol 
van a kávém?

Ajsa felveszi a kávéját, amibe a fiú bele se ivott, és elindul a jegypénztár 
felé. A rongyokkal díszített vécében Mása a tükör előtt illegeti magát. 
Trisztán beviharzik.
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Trisztán Nem tudja elviselni, hogy nem maga szarta az 
aranytojást, igaz?

Mása felpróbál még egy kendőt, aztán úgy dönt, mégsem kell neki.

Trisztán Hallja, amit mondok?
Mása Hogyne hallanám, gyerekem. Úgy üvöltesz, mint 

akit épp erőszakolnak. Ketten, egyszerre.
Trisztán Miért vette el a lejátszómat? Hogy képzeli ezt? 

Adja vissza a zenémet!
Mása Minek nekem a te zenéd? Van sajátom.

Mása egy sanzonra gyújt.

Trisztán Piaf halott. Hallja? Ébredjen fel!
Mása Tudom, hogy halott, gyerekem, voltam a sírjánál 

milliárdszor. Kis köveket raktam rá, olyanokat, 
mint amilyenekkel te meg a barátod a vonatokat 
dobáljátok.

Trisztán Nézze… kérem… semmi mást nem szeretnék, csak 
azt, hogy visszaadja, ami az enyém.

Mása Nincs nálam semmid.
Trisztán De ha mégis… visszaadná?
Mása Nem hiszem, de ez más lapra tartozik.
Trisztán Maga elviselhetetlen. Mindenki elviselhetetlen. 

Hányok ettől az országtól.
Mása Akkor mért nem húzol el innen?
Trisztán Mert még nem szedtem össze elég pénzt.
Mása Pénz! Micsoda hülyeség!
Trisztán Miért, maga szerint Londonban ingyen vagdossák 

az ember fejéhez a kenyeret?
Mása Nem tudom. Sosem voltam Londonban.
Trisztán Azt meghiszem.
Mása No ide figyelj, te szarcsimbók. Többet láttam a 

világból, mint amennyit te valaha is fogsz. Egy 
budiban beszélsz velem, és azt hiszed, az egész 
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életem ilyenekben töltöttem? Szart se tudsz, baszd 
meg, szart se. Nekem elhiheted, mert szakértője 
vagyok a témának.

Trisztán Jól van, tessék lenyugodni!
Mása És ne magázz, mert ledugok a torkodon egy 

vécékefét!
Trisztán Visszajövök, ha lenyugszik. És addig jó lenne, ha 

kitalálná, mi történt a zenémmel.
Mása Szarok én rá! Mit tudsz te a zenéről!

Szünet.

Trisztán Mindent.
Mása Klimpírozás. Macskazaj. Cseréptörés. Ez a te zenéd. 

Párizsban tudták, mi a zene.
Trisztán Legyünk őszinték egy sóhajtásnyira: maga 

sohasem volt Párizsban.

Mása meglóbálja a keze ügyébe eső vécékefét.

Trisztán Te. Te sohasem voltál Párizsban.
Mása Tudod te, kivel beszélsz? Nem voltam Párizsban, 

azt mondja… Aki előtted áll, gyerekem, az Mása, 
az orosz démon.

Trisztán Maga… Te nem is vagy orosz.
Mása Ez igaz, de a franciákat ez nem nagyon érdekelte.
Trisztán Mondj valamit franciául.
Mása Miféle hülyeség ez már megint?
Trisztán Ha képes vagy két egyszerű mondatot 

összetákolni, akkor megpróbálok hinni neked.
Mása (lehetőleg tökéletes francia akcentussal) Votre petite 

amie est baisée par le gars qui vend les billets, et 
vous êtes tellement possédé de vous que vous 
pouvez même pas le reconnaître.*

*  A pénztárosfiú bassza a barátnődet, és ha nem lennél ennyire elvakult, már 
észrevetted volna.
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Szünet.

Trisztán Mi a fenét csináltál te Párizsban?
Mása Ez egy hosszú történet, a vécé meg tiszta mocsok.
Trisztán Van időnk.
Mása No jó. De a jó sztoriknak ára van.
Trisztán Nem elég, hogy végre találtál valakit, aki hajlandó 

szóba állni veled?
Mása Nincs nekem szükségem a magadfajta szófosókra.
Trisztán No jó, halljam: mi a jó sztori ára?
Mása Kérem a Bensedint.
Trisztán Hát te hülye vagy.
Mása Kérem.
Trisztán Minek az neked?
Mása Nem az a lényeg, hogy nálam legyen, hanem az, 

hogy ne legyen nálad.
Trisztán …Muszáj?
Mása Nem beszélgetek drogosokkal, gyerekem.
Trisztán Nem vagyok drogos.
Mása Persze, hisz a korrekt kifejezés a „gyógyszerfüggő”, 

mi? Meg hogy „nem tudod elviselni az életet”.
Trisztán Egyáltalán nem erről van szó!
Mása Akkor halljam, miről?

Trisztán hallgat. Aztán vonakodva átnyújtja a gyógyszeresdobozt.

Trisztán Akkor most lesz sztori?
Mása Helyezd magad kényelembe.

Trisztán leheveredik az egyik vécéülőkén lévő díszpárnára. A fény lassan 
kihuny.

Bemondó Éjfél van. Híreinket hallják. Robbanás történt ma 
délelőtt Mersinben, amit egy öngyilkos merénylő 
váltott ki, amikor aktiválta a gépkocsijába rejtett 
robbanóanyagot. A robbanásban a merénylő 
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elhunyt, és legalább további kilenc rendőr 
megsebesült, jelentette ki a város vezetősége… 
Elfogta a rendőrség azt a húszéves lányt, akit 
újszülött gyermekének megölésével gyanúsítanak. 
A gyanúsított nagy valószínűséggel egy hotelben 
szülte meg a csecsemőt, és ezután próbált meg 
tőle megszabadulni, áll a rendőrségi jelentésben…

Sötét. Fészkelődés hallatszik a resti felől.

Ajsa Figyelj, ez nem megy.
Dominik Hagyjam abba?
Ajsa Igen.

Szünet.

Ajsa Inkább ne.

Szünet.

Ajsa Nem kapcsolhatnánk fel a villanyt?
Dominik Így legalább olyan, mintha együtt aludnánk.
Ajsa Éppen töcskölsz, én meg próbálok együttműködni. 

A helyzet köszönő viszonyban sincs az alvással.
Dominik Azt hittem, megnyugtat.
Ajsa Megnyugtat, de attól még nagyon távol van 

az alvástól. Semmi köze hozzá. Nem nullázza a 
feszültséget. Nem juttat el a teljes ájulásig. Ez 
ugyanaz az utálatos szar, mint minden éjszaka.

Dominik Ajsa…
Ajsa Kuss legyen, az isten szerelmére! Ajsa, Ajsa! Ugatni, 

mint a kutyák, azt tudtok. Tűnjetek el az életemből! 
Te is! A haverod is!

Dominik Én meg a „haverom” nem vagyunk épp ugyanaz a 
brancs…



40

Felgyúlnak a fények. Dominik a kapcsolónál. Öltözik. Ajsa az asztalon, 
a kockás abrosszal leterítve.

Ajsa Nem úgy értettem.
Dominik Tudom.
Ajsa Honnan?
Dominik Az emberek általában nem azt baszogatják, akivel 

bajuk van, hanem mindenki mást. Tudom én ezt.
Ajsa Akkor gyere vissza!
Dominik És mégis engem baszogatsz.
Ajsa Bocsánatot kérek.
Dominik Ó, igen, az emberek bocsánatot is kérnek. Mert ha 

nem kérnek, nyalatlan marad a pinájuk.
Ajsa Paraszt.
Dominik De őszinte paraszt.
Ajsa Nem jó ez így.
Dominik Hogy?
Ajsa Te meg Trisztán vonatokat dobáltok a peronon, 

eljátsszátok nekem a Jules és Jimet, aztán Trisztán 
eltűnik, hogy ellibegjen az éjszakai nyugtatófelhőn, 
mi meg kefélünk. Ez így nem jó. Ez így szar.

Dominik Fogalmam sincs, mi az a Dzsülészsim, és ha 
jól emlékszek, már a második után tettem egy 
ajánlatot.

Ajsa Nem, nem mondjuk meg neki.
Dominik Akkor meg mi bajod?
Ajsa Nem tudom. Semmi. Minden.
Dominik Heteken át kisfiúztál meg gólyáztál. Azt hiszem, 

neked se ártana felnőni.

Szünet.

Ajsa Gyere ide!
Dominik Mindjárt itt a négyórás.
Ajsa Még csak négy óra van, a négyórásig még legalább 

egy óra.
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Dominik Szarok rá, ha nem jön a négyórás, én akkor 
is bemondom. Ha nem jön soha, akkor a 
végtelenségig fogom mondogatni.

Ajsa Nem csak én vagyok ingerült mostanság…
Dominik Nem, nem csak te.

Ajsa feltápászkodik.

Ajsa Ha nem jössz ide, én megyek oda.
Dominik Mit nem ér a nyelvtechnika!
Ajsa Fogd be a pofád, te sügér! Csak hozzád akarok 

bújni.
Dominik Kapcsoljuk le a villanyt.
Ajsa Mi a bajod a világítással ma egész este? Amint 

bejöttél, lekapcsoltad. Aztán nem akartad 
felkapcsolni, bárhogy könyörögtem. Randa 
vagyok? Ez van? Neked is felfordult a gyomrod?

Dominik Nem veled van a baj.

Ajsa odasiet Dominikhez. Maga felé fordítja, mielőtt még a fiú 
lekapcsolhatná a lámpát.

Ajsa Ki csinálta ezt?
Dominik Hagyj békén, nem érdekes!
Ajsa Trisztán? Trisztán volt? Megtudta?
Dominik Ne legyél hülye! Mostanra alszik valahol.
Ajsa Apád?
Dominik Megyek, bemondom a vonatot.
Ajsa Nincs semmiféle vonat, az isten verjen meg! 

Apád volt? Egy liter forró kávéval az öledben már 
nehezebb lesz válaszolni.

Dominik Tegnap délelőtt, amikor hazaért, felkeltett. 
Azt mondja: „Képzeld, találtam neked munkát. 
Valamelyik koszos gyárban. Gépészeket keresnek. 
Pont neked való.” Mire én: „De én nem akarok 
gyárban dolgozni, én a vasúton akarok dolgozni.” 
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Erre kiment a szobából, és bebaszta az ajtót. 
Másodszor arra ébredtem, hogy nem kapok 
levegőt. Beleütött a gyomromba. Kibaszott tetű, 
azt mondja. Rohadt ingyenélő, azt mondja. Az 
abnormális időbeosztásoddal, azt mondja. Hogy 
annyit alszol, mint egy megbaszott állat, azt 
mondja. Mint egy kutya. Nem éreztem, ahogy üt. 
Az egyetlen gondolatom az volt, hogy hugyoznom 
kell. Hogy nagyon kell hugyoznom.

Ajsa Iszik?
Dominik Ha inna, legalább érteném.
Ajsa Hol alszol?
Dominik A raktárban. Kicsit összepakoltam, a vécésnénivel 

meg ledumáltam, hogy ne szóljon senkinek.
Ajsa Belement?
Dominik Heti egy pakk cigiért.
Ajsa Szegénykém.
Dominik Ne sajnáljál, baszd meg! Sok mindenre rászorulok, 

de a sajnálatodra, arra nem.

Ajsa felül az asztalra. Felhúzza az abroszt a combjairól.

Dominik Most nincs kedvem. Bocs.
Ajsa Semmi baj.
Dominik Majd… majd holnap. Most kicsit pihennem kell.
Ajsa Értem.
Dominik És nem vagy randa.
Ajsa Tudom.
Dominik Dehogy tudod.

Ajsa az ablakot nézi. Dominik kimegy a restiből, és a jegypénztárba ül. 
Magához húzza a mikrofont. Aztán eltolja. A pult alól előbányászik egy 
discmant, és bedugja a fülébe. Ütemesen mozogni kezd a zenére. Sötét.
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IV.

MESEÓRA A BUDIBAN

2008. augusztus 13. A töltésoldal. Trisztán a head-settel a fején fekszik a 
földön, ölében gitár, halkan játszik. Mellette Áron gubbaszt.

Trisztán Egy felfordult világ diliházból szökött múzsája. 
Inspirál. Feltölt.

Áron Belezúgtál?
Trisztán (nevet) Jó, ez nagyon jó!
Áron Miért, a szerelem nem ismer korhatárt…
Trisztán Dehogynem. Meg aztán ez egy vécésnéni, Áron. 

Mit kezdhetnék én egy vécésnénivel?
Áron De hát azt mondod, órákat töltetek együtt a 

budiban. Mi a fenét csináltok annyi ideig?
Trisztán Beszélgetünk. Vagyis ő beszél. Én meg hallgatom.
Áron Miket mond?
Trisztán A fiatalságáról mesél. Régebben nagyon frusztrált 

lehetett, de a sztorijai jók. Énekes kurva volt 
Párizsban. El tudod képzelni, hogy van még valahol 
ilyen? Énekes kurva. Hát nem briliáns?

Áron Briliáns – de minek?
Trisztán Egy halom dalt írtam róla. Legalább tízet. És nem 

tudom abbahagyni. Ebből lesz meg az első albumom 
anyaga, ha kimegyek hozzád. (Bántóan finom brit 
akcentussal) Confessions of a Whore. Hogy hangzik?

Áron Nem is tudom…
Trisztán Vagy Tales of a Red Lamp. Igazi művészalbum. 

Szerezni kell egy női hangot az önvallomásos 
részekhez.

Áron Imádom, amikor így felpörögsz.
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Trisztán Nem tudok aludni. Csak írok és zenélek, a nap 
többi részében meg vele lógok a vécében. 
Fátylakkal díszítette a falait. Mindenhol fátylak, az 
egész klotyó az ő színpada. Mint egy szürrealista 
festmény.

Áron A főnökasszony hogy van?

Szünet.

Trisztán Ez most tényleg olyan fontos?
Áron Szóval rosszabbul.
Trisztán Nemsokára lelépek.
Áron Már csak két hét?
Trisztán Bármelyik pillanatban elfogadhatják a 

vízumkérelmemet.
Áron És ha nem fogadják el?
Trisztán Olyan nincs. El kell, hogy fogadják.
Áron Gondolkodnod kellene a B-terven.
Trisztán Nincs B-terv, csak ez van. Ne keverd a szart, Áron. 

Te is szeretnéd, ha mennék, nem?
Áron Persze, hogy szeretném.
Trisztán A meghívóleveled náluk. Az összes papírt átadtam. 

El kell fogadniuk.
Áron És Ajsa?
Trisztán Mi van vele?
Áron Nem tudom… nem gáz csak így otthagynod? 

Merthogy problémái vannak.
Trisztán Akkor is voltak problémái, amikor én a közelben 

se jártam. És akkor is lesznek, amikor majd lelépek. 
Ajsa nem alszik, és ezen még a pszichiátere se tud 
segíteni. Hogyan tudnék én?

Áron Csak arra gondoltam, hogy valami… szörnyűség 
történhet vele, ha netán otthagyod.

Trisztán Tudja, hogy megyek, érted? Legalább két hónapja 
tudja.

Áron És azóta nem alszik.
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Trisztán Nem azóta alvászavaros, hanem… Ez most 
mindegy. Ez lényegtelen.

Áron És nem mondott semmit? Nem ellenkezett? Nem 
vágyik rá legalább titokban, hogy maradj?

Trisztán Te most le akarsz beszélni?
Áron Mi?
Trisztán Úgy dumálsz, mintha azt akarnád, hogy ne menjek.

Szünet.

Trisztán Áron? Ott vagy még?
Áron Bocs, valamit vacakol a Skype. No. Most rendben. 

Szóval, ha megkapod a vízumot…
Trisztán Nincs ha. Megkapom. És két hét múlva indulok.
Áron Oké.
Trisztán Gond van?
Áron A Skype. Bocs. Van valami a…

Áron eltűnik a színpadról. Trisztán leveszi a head-setet. Némán bámul a 
fiú hűlt helyére. Három rövid pityegés.

Bemondó Éjfél van. Híreinket hallják. A hazai kutakon 
holnap éjféltől átlagosan 2,63 százalékkal drágul 
az üzemanyag, vagyis literenként 2,83 dinárral. 
A benzin átlagban 2,66 dinárral, a dízel pedig 
3,12 dinárral, vagyis 2,99 százalékkal kerül majd 
többe…

Trisztán dühből ütemesen ütni kezdi a laptopot. Kántálása olyan, mint 
egy indián ének.

Hatan meghaltak és ugyanannyian megsebesültek, 
további hat személy pedig eltűnt a tájfunban, 
amely a kora reggeli órákban támadta meg Tajvan 
északkeleti részét, majd Kína felé vette útját…
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A fény áttűnik a restire. Ajsa az ablakban ül. Dominik egy széken 
kávézik. Felváltva nézi Ajsát, és issza a kávéját. Időnként fel-felpillant a 
rádiókészülékre.

Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat második 
embere, Ajman al-Zavahiri második alkalommal 
jelentkezett az internetre felkerült videofelvételen, 
annak ellenére, hogy a jelentések szerint egy 
hónappal ezelőtt megsebesült, majd meghalt egy 
pakisztáni rajtaütés alkalmával…

A hírek és az ének belefulladnak a fehér zajba.

Dominik Ameddig nem jönnek meg, addig mit nézel?
Ajsa Trisztánt.
Dominik Hol van?
Ajsa A töltésoldalon. Megint a kis angol sznobbal 

beszélget. Csak tudnám, milyen témákat 
vitathatnak meg!

Dominik Szerintem a zenét. Meg az életet. Meg Angliát.
Ajsa Anglia… Köd és mocsarak és eső.
Dominik Ő szereti.
Ajsa Nem szereti. Álmodik róla. Trisztánnak fogalma 

sincs Angliáról. Shakespeare-t olvas meg Joy 
Divisiont hallgat. Plusz ezerszer látta a Véres 
vasárnapot. A Joy Division nem Anglia. Az csak egy 
zenekar, öngyilkos énekessel.

Dominik Szerinted az lenne a fasza, ha nem menne el.
Ajsa Az lenne a fasza, ha leállna a fantáziálással. Ha 

felébredne. Ha rájönne, hogy a zenéje nem lesz 
rosszabb, ha belém döfi a dárdáját.

Dominik Mi lesz velünk, ha elmegy?
Ajsa Nem tudom.
Dominik Utálom ezt hallani… nem tudom… Az igenek 

simulós kis izék, állatkák, a nemek harapós kis 
rohadékok. De ez… nem tudok vele mit kezdeni.
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Ajsa Ott van.
Dominik Hagyd abba! Attól, hogy nézed, nem fog bejönni. 

Attól még nem fog megbaszni!
Ajsa Nem Trisztán. Nem ő.
Dominik Ki az?
Ajsa A férfi.
Dominik Hogy néz ki?
Ajsa Magas. Nagyon magas. Két méteren felül.
Dominik Hogyan öltözik?
Ajsa Öltönyt hord. Piszkosszürke öltönyt, fekete inget.
Dominik Hasonlít valakire?
Ajsa Egy filmre. Egy zombis filmre… Rám.
Dominik Ne beszélj hülyeséget! Milyen az arca?
Ajsa Nincs neki.
Dominik Mije nincs?
Ajsa Arca.
Dominik Egyedül van?
Ajsa Nem.
Dominik Tovább.
Ajsa Mi a faszért akarod tudni? Élvezed? A vámpírlány 

a képzelgéseiről mesél, te meg jegyzetelsz? Mint 
Trisztán, az istenverte Trisztán, ő dalokat akart írni 
rólam, a hangokról, amiket hallok.

Dominik Nem tudom őket elijeszteni. Nem tudom őket 
darabokra verni. De tudni akarom, mit látsz.

Szünet. Ajsa rendületlenül néz ki az ablakon.

Ajsa Itt az egész család. Az asszony nagyon alacsony. 
Nem törpe, de majdnem. Feketében jár, mintha 
gyászolna valakit. Talán a férjét. A fején kendő, 
mint a régi filmekben. Húzza a lábát. Sántikál. 
Végig a síneken. Csak a síneken, mintha nem 
akarna a betonra meg a salakra lépni. A gyerek 
elmarad tőlük. Ők együtt lépdelnek a síneken, a 
gyerek pedig játszik. Talán kisvasúttal, igen, azt 
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hiszem, az egy kisvasút. Szaladgál, de egy helyben 
marad. Olyan pici. Olyan szabad.

Dominik Látnak? Tudják, hogy nézed őket?
Ajsa Nem. Aludnom kell, Dominik. Legalább egy órát. 

Vagy kettőt. Akkor elmennek.

Ajsa továbbra is kifelé fordul. Dominik tanácstalanul nézi. Trisztán 
jelenik meg az ajtóban. Pisszeg. Dominik odamegy hozzá.

Trisztán Hogy van?
Dominik Szarul.
Trisztán Mint mindig.
Dominik Lehet, hogy beszélgetned kéne vele egy kicsit.
Trisztán Most nincs időm.
Dominik Nincs időd? Lestoppolod a világot, mert valami 

dolgod akad az éjszaka közepén?
Trisztán Művészet, drága Dominik. Nem akarsz velem 

jönni?
Dominik Hová?
Trisztán A vécébe.
Dominik Akárhányszor elhiszem, hogy már minden 

hülyeséget hallottam, újból és újból meg tudnak 
lepni. Mi a fenét akarsz velem a vécében?

Trisztán Meglátod.

Dominik visszales még Ajsára. A lány nem mozdul.

Dominik Talán mégse kellene itthagyni.
Trisztán Mi baja lehetne?
Dominik Megerőszakolhatja valaki. Például.
Trisztán Jó vicc. Na gyere már!

Dominik egy pillanatig még tétovázik, aztán elindul Trisztán után. A 
vécében fény gyúl. Mása egy csészén ül, igazi díva. Trisztán és Dominik 
a lábai előtt hevernek.
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Mása Ott álltam a hallban. Mindenütt fátylak, kendők… 
mint itt, csak sokkal több. Az igazi volt, ez meg 
egy vicc. Először jártam kupiban. Egy este, 
munkakezdés előtt csak úgy passzióból kiálltam 
a színpadra. Se fények, se semmi. Csak én. És 
énekeltem. A madame tapsa szakított félbe. Azt 
mondta, szeretné, ha kipróbálnám magam. Ha 
elénekelnék pár dalt. Dobna az áron, talán a 
hely látogatottságán is. De a Mása, a jugoszláv 
díva (ezen a néven mutatkoztam be) nem jó 
művésznév, a faszt se érdekel egy jugoszláv díva. 
A szovjet nők akkoriban ritkaságnak számítottak 
Párizsban. Így lettem Mása, az orosz démon.

Dominik Ez így elég meredek.
Trisztán Fogd be és figyelj!
Mása És tényleg megugrottak az árak. Gyorsan 

meneteltem felfelé a ranglétrán. „Azt a kurvát 
akarom, aki az Ocsi csornijét énekelte!” „Bármit 
megadok a ringyóért, aki a La vie en rose-t 
ropogtatta!” És jött a lóvé, és már úriemberek 
foglalkoztak velem, nem a szaros kis pöcsök, 
akiknek a szüzességét kellett elvenni. Az orgiák 
már nem izzadságban meg geciben úsztak, 
hanem rózsaillatban. Miniszterek, művészek, 
köztisztviselők. Végigment rajtam az új hullám 
és az irodalmi avantgárd, festők epedeztek a 
látványomért, zenészek írtak dalokat a Montmartre 
legszebb éjjeli pillangójának. Nem csak baszást 
akartak, értitek, taknyosok? Nem a testem kellett, 
hanem minden, minden!

Trisztán És milyen volt Párizs?
Mása A felszínen tisztes város, szürke és dolgos. De 

éjszaka minden egészen másképp festett. 
Szexshopok és kukkoldák, fülledt levegőjű mozik. 
Éjszakai lények, gyönyörűek és kihívóak. Akkoriban 
néztük a Sunset Boulevard-t a lányokkal, százszor is, 
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ha lehetett, és utána arról beszélgettünk, hogy ez a 
mi életünk. Mint a Sunset Boulevard.

Dominik És… most is ilyen?
Mása Minden nyugati nagyváros ilyen. Kétarcú.
Trisztán London is.
Mása Biztosan.

Sikoly a restiből.

Dominik Ajsa!
Trisztán Ne. Majd én.
Dominik De…
Trisztán Csak maradj! Ez az én dolgom. 

Trisztán átmegy a restibe, ahol fény gyúl. Mása merőn nézi Dominiket.

Mása Ne erőlködj, gyerekem! A kulcsok és a kulcslyukak 
előbb-utóbb egymásra találnak.

Dominik Nem tudom, miről beszél.
Mása A baszásról beszélek. Hogy meg kell történnie, 

mielőtt elmegy. Nem láttad? Felállt a farka. Az 
aszexualitás vitézének merevedése lett a mesémre.

Dominik a resti felé fordul. A restiben Trisztán átöleli a zokogó Ajsát.

Ajsa Nem bírom tovább, Trisztán. Nem bírom.

Dominik visszafordul.

Dominik Mesél még?

Mása rongyot ragad, és elkezdi súrolni a vécécsészét.

Mása Mesélek. A fekália egy alattomos dög. Itt 
görnyedek napi hat órát, súrolom, mint egy nigger.

Dominik Nem épp erre gondoltam. Azt szerettem volna, ha…
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Mása Aztán, amikor minden csillog, amikor már minden 
patyolattiszta, felállok és körbenézek. Imádom 
nézni, a fehéret. Hogy ez az egész az én művem. 
De aztán, amikor végre lefekszem aludni, rájövök, 
hogy ez csak olyan képzelgés.

Dominik Párizs, Mása! Mesél még róla?
Mása Merthogy rájövök, hogy a kezem fosszagú. És 

néha órákon át sikálom, kenegetem, mosom 
újra meg újra, míg össze nem aszik a bőröm. De 
akkor se tűnik el. Szóval csilloghat az élet, ahogy 
csak akar, és gondolhatjuk azt, hogy fasza. De ha 
megszaglászod közelebbről, mindig kiderül, hogy 
a szar már beette magát a pórusokba.

Mása egyre erősebben súrol, már-már mániákusan.

Dominik (megpróbálja túlkiabálni) Mesél még? Meséljen, az 
isten verje meg!

Trisztán a restiben egyre erősebben szorítja Ajsát.

Mása A helyedben én erre gondolnék, amikor a kantinos 
csajt kefélem.

Sötét.
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V.

A LEBUKÁS

2008. augusztus 22. A resti. Ajsa az ablakban. Kifelé néz. Dominik a 
szokottnál lassabban araszol be.

Ajsa Ma nem jönnek. Úgy látszik, az a kis szunya 
mégiscsak elűzte őket.

Dominik Mennyit sikerült?
Ajsa Két órát a váróteremben. Az álmaim olyan 

intenzívek, hogy sokszor nem tudom felmérni, 
elaludtam-e egyáltalán, vagy ez a pokoljárás 
folytatódik ott is. Most semmi.

Dominik És nem bírtál többet?
Ajsa Felébredtem a zajra. Amikor az a férfi elment.
Dominik A férfi?
Ajsa Nem az arc nélküli férfi. A másik, aki itt járt. Azt 

hittem, az éjfélire akar felszállni, de nem szállt fel 
sehova.

Dominik Aha.
Ajsa Most vagy nem emlékszel a vásárlóidra, vagy az 

apád volt nálad.
Dominik Most megfogott. Az öné vagyok.
Ajsa Hazahívott?
Dominik Persze. Térden állva könyörgött, hogy bocsássak 

meg, és bőgött is: „Dominik, édes kicsi fiam, olyan 
üres a ház nélküled.”

Ajsa Akkor mit akart?
Dominik Elhozni ezt.

Dominik egy borítékot vesz elő a zsebéből.
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Ajsa Mi az?
Dominik Ez, kérlek, egy papír, ami kicsiny államunk 

védelmére szólít fel.
Ajsa Mindig is bírtam az egyenruhát.
Dominik Ez nem vicces.
Ajsa Ugyan. Annyian végigcsinálták már, és még senki 

nem halt bele.
Dominik Végre van munkám. Van életem. Vannak barátaim. 

Pénzem is, még ha nem is sok. És most hat hónap 
kényszerszünet.

Ajsa Menj civilszolgálatosnak!
Dominik És dögöljek éhen. A raktárban alszom, nem 

emlékszel? Nincs lakásom.
Ajsa Akkor mi a megoldás?
Dominik Nem megyek.
Ajsa És megkockáztatod a hadbíróságot? Ezt az észt!
Dominik Akkor se megyek.
Ajsa Mégis, hogy képzelted megoldani?
Dominik Nem tudom. Elbújok a vasútállomáson. Ha 

eljönnek értem, letagadtok. Ha tovább keresnek…
Ajsa Szerintem pihenj rá egyet. Ha jól kialszod magad, 

talán lesz egy ötleted.
Dominik „Szemem ólmos fáradtság űli… mégsincs 

kedvem aludni. Kegyes ég, kötözd le a sok gonosz 
gondolatot, amely az álmokba furakszik!”

Szünet.

Dominik Valami baj van?
Ajsa Macbeth. Második felvonás, első szín.
Dominik Igen. Na és?
Ajsa Emlékszem rád, amikor idejöttél. Még nincs egy 

hónapja. Azt se tudtad, ki az a Shakespeare.
Dominik És?
Ajsa Csak mondom.
Dominik Neked semmi se jó!
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Dominik megpróbál felpattanni, de Ajsa elkapja a kezét. Nézik 
egymást.

Dominik Megpróbálok felnőni.
Ajsa Nem kell.
Dominik Nem akarok kisgólya lenni.
Ajsa Az vagy. Kisgólya. Hosszú-hosszú csőrrel.

Dominik szabályszerűen ráugrik Ajsára. A fény áttűnik a vécére, ahol 
Mása meseórája folytatódik. Trisztán a padlón hever.

Mása Erre én azt mondtam: ha minden éjjel belém 
szeretné rakni, ahhoz nem lesz elég a pénze és a 
modora. Ahhoz sokkal többre lesz szükség. Erre ő: 
„És mire, drága gyévuskám?” Kihúztam magam, és 
bátran azt mondtam: „Egy gyűrűre!”

Trisztán Feleségül vett?
Mása Nem. De nem ez a lényeg, hanem a gyűrű. 

Megkaptam, most is itt van az ujjamon.
Trisztán Nem adtad el?
Mása Még zaciba se tettem soha.
Trisztán Elbaszott romantikus vagy.
Mása No nézd már, megszólalt az Albionba készülő 

vadliba!
Trisztán Tudod, miről nem meséltél még soha?
Mása Miről?
Trisztán Arról, ahogy hazajöttél. Ahogy otthagytad az 

egészet.
Mása Az egy unalmas sztori, gyerekem. Mit érdekel 

egyáltalán?
Trisztán Az… utolsó dalomhoz kell.

Mása hirtelen felindulásból takarítani kezd.

Mása Te meg a dalaid. Egyet se hallottam még.
Trisztán Küldök CD-t Londonból. Esküszöm.
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Mása Hát jó. Mondom: unalmas sztori. Ráuntam az 
egészre. Nem egyszerű élet ez. Megterhelő. Én 
meg már bőven elmúltam húsz, sokkal közelebb 
lehettem a harminchoz. Le akartam állni, 
belesüppedni a polgári életbe. Meg honvágyam is 
volt. Szóval egy reggel felébredtem, és mondom 
magamnak: Mása, ez az a nap. Felszálltam egy 
vonatra. Az elsőre, ami ebbe az irányba indult.

Trisztán Ez kurva jó.
Mása Miért?
Trisztán Mert ez a szabadság. Hogy akkor mész haza a 

jóból, amikor akarsz. Hogy te választod meg, hová 
és mikor.

Mása egy pillanatra megáll a takarítással.

Mása A végét azért még szerettem. Amikor már nem 
arról szólt, hogy bárkit bármennyiért. Akkor 
jött az igazi élvezet. Azok a francia férfiak! Sok 
hazai faszfej rakta belém később, de egy se úgy, 
ahogy azt egy párizsi csinálta. (Hirtelen) No jó, 
abbahagyom.

Trisztán Ne, kérlek, ne hagyd abba!
Mása Figyelj, gyerekem, én a liberalizmus királynője 

vagyok, nem egy pornómagazin. Énrám nem lehet 
csak úgy kiverni a bögyörődet.

Trisztán Bocsánat. Véletlenül nyúltam hozzá…
Mása Neked nem az a bajod a kantinos ribivel, hogy 

kicsi a farkad, mi? Ez még csak nem is művészies 
pózolás, hogy nem lesz erőd alkotni, ha 
meghúzod, mi?

Trisztán Nem…
Mása (nevet) Tudtam!
Trisztán Ne röhögj ki, baszd meg!
Mása (egyre jobban nevet) Ez… hát ez őrület… tényleg a 

lefolyóban kötött ki a világ!
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Trisztán Azonnal hagyd abba!
Mása (csendesedik) Mégis mire vársz?
Trisztán Nem tudom. Londonra.
Mása Akkor most megmondom. Nagyon figyelj, 

gyerekem, mert nem mondom el kétszer! Szépen 
összevakarod magad, kimész a folyosóra, és ott 
megállsz.

Trisztán Ez most valami vicc?
Mása Csak csináld, amit mondok. Állj meg a folyosón! A 

resti előtt. De ne menj be! Csak állj ott és figyelj!
Trisztán Nem kellett volna hazajönni. A csigaevőknél 

hagytad a józan eszedet.
Mása Te meg a papírtartóra akasztod, amikor bejössz 

ide. Most pedig hagyj dolgozni, gyerekem! Sok 
szar vár még felmosásra.

Mása folytatja a takarítást. Trisztán kihátrál a vécéből, amely 
elsötétedik. A folyosón félhomály. A restiből előbb halkan, majd egyre 
érthetőbben és hangosabban szűrődnek ki a nyögések.

Bemondó Éjfél van. Híreinket hallják. A kétnapos megerősödés 
után ma újfent gyengül a dinár árfolyama, az 
euróhoz képest 0,39 százalékos gyengülés 
várható… A koalíciós erők három tisztje meghalt, 
két afganisztáni katona pedig megsérült a kabuli 
nemzetközi repülőteret ért rakétatámadásban, 
jelentették az illetékesek… A rendőrség ma elfogta 
P. N. huszonöt éves lakost, akit azzal gyanúsítanak, 
hogy megpróbálta meggyilkolni huszonegy éves 
öccsét, jelentette sajtótájékoztatóján a rendőrség, 
hozzátéve, hogy az eset mögött valószínűleg 
féltékenységi dráma áll…

Trisztán dermedten áll a hírek utáni fehér zajban. Felfogja, mi történik. 
A pénztárhoz rohan, kutakodik Dominik cuccai között. Döbbent szünet. 
Felveszi a head-setet.
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Trisztán Áron… Áron, ott vagy? Áron, látom, hogy online 
vagy, légy szíves válaszolj! Áron?

Magához rántja a mikrofont. Mielőtt beleszól, mély levegőt vesz, 
lenyugvásképpen.

Trisztán (a hangosbemondóból) Kérjük tisztelt utasainkat, 
hogy legyenek tekintettel a pályaudvar területén 
bóklászó hajléktalanok nyugalmára, és őrizzék 
a csendet! Értjük ezt különösképp a kricsmiben 
zajongó vendégekre.

Hirtelen csend támad. Aztán Dominik tűnik fel a restiből. Félve indul 
meg Trisztán felé, séta közben a nadrágját gombolgatja. Cigarettára 
gyújt. A resti előtt Ajsa áll.

Trisztán Mióta dohányzol?
Dominik Régóta. Csak ritkán gyújtok rá.
Trisztán Adj egyet nekem is!
Dominik De… nem árt a hangodnak?
Trisztán Egy kis füst még nem öli meg a pacsirtát. Most adj 

egy megbaszott rohadt cigarettát!

Trisztán rágyújt.

Dominik El akartuk mondani.
Trisztán Vagy kivárni, amíg lelépek.
Dominik Vagy kivárni, igen.
Trisztán Tulajdonképpen mi a faszt is csinálsz te itt?
Dominik Ez a munkahelyem…
Trisztán Ó, hogy erre nem jöttem rá! Nem ezt kérdeztem, 

rohadék. Azt kérdeztem, miben mesterkedsz.
Dominik Nem értelek.
Trisztán Jó, akkor majd gyaloglépésben magyarázom, 

mint a fogyatékosoknak. Először megdugod a 
barátnőmet. Egyébként, ha már itt tartunk: hány 
alkalommal történt?
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Dominik Nem tudom.
Trisztán Szóval sokszor. Oké. De ezzel még nincs vége. Két 

hete keresem a discmanemet.
Dominik Akkor hát…
Trisztán Megtaláltam, igen. A Shakespeare-kötet mellett. 

Szóval: miben mesterkedsz, Dominik?

Szünet.

Trisztán Jó, ha nem nyitod ugatásra a pofádat, majd 
megteszem én. Egy kis pondró vagy. Gondolom, 
mielőtt elkezdtél itt dolgozni, a híres kisvasutadon 
kívül nem is nagyon foglalkoztál semmivel. Aztán 
láttad, hogy van élet az írástudatlanságon túl is. Így 
volt?

Dominik hallgat.

Trisztán Ezt most igennek veszem. Szóval láttad, 
hogy vannak sokkal faszább dolgok is, mint 
amikről valaha azelőtt hallottál. És ezzel nincs 
is baj, faszikám, ezzel még nincs. De neked 
nincs alternatívád arra, hogy hogyan lehet 
felkapaszkodni. Ahhoz túl hülye vagy. Így van?

Dominik hallgat.

Trisztán Jól van, ezt is igennek veszem. Ha nem vagy senki, 
annál csak egy rosszabb dolog van. Ha olyasvalaki 
akarsz lenni, aki nem vagy és aki nem is lehetsz 
soha.

Dominik hallgat.

Trisztán Üss meg!
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Dominik hallgat.

Trisztán Most légy baszott nagy kan a szőrös melleddel 
meg az állati termeteddel. Üss meg!

Dominik hallgat.

Trisztán Elmondom, mi fog történni. Most szépen beülsz 
a jegypénztárba. Megiszol még pár Guaranát. 
Bemondasz még pár balfaszságot a mikrofonba. 
Erről az egészről nem beszélünk többet.

Dominik Én… én nem ezt akartam.
Trisztán Kit érdekel, hogy te mit akartál? Kit érdekel, hogy 

mit akarsz? Kit érdekel, ki akarsz lenni?
Dominik Trisztán…
Trisztán Ma délután hívtam a nagykövetséget. Megkaptam 

a vízumot. Egy hét múlva lelépek, és akkor 
napjában tízszer is betömheted a holdkóros száját. 
De szerintem te is tudod, hogy ez így nem mehet 
sokáig. Baszni lehet, hogy tudsz, de neki nem ilyen 
pacákok kellenek.

Dominik Trisztán, megmagyarázom…

Trisztán feláll, elindul kifelé. Dominik keres valamit a pult alatt. Amikor 
kiegyenesedik, kezében papírba csomagolt kődarab. Trisztán megáll, 
visszanéz. Dominik kirohan a peronra, és felüvöltve elhajítja a követ. A 
vonat ugyanebben a pillanatban felsikolt és elindul. Sötét.
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VI.

AZ UTOLSÓ ESTI MESE

2008. augusztus 31. A vécé. Mása egy kis hordozható asztal mögött 
ül a vécécsészén. Előtte tányér, benne müzli állagú kása és egy kanál. 
Dominik belép. Kezében egy karton cigi.

Dominik A lakbér.
Mása Tedd csak le magad mellé! Foglalj helyet! 

Megkínálnálak, gyerekem, de ez az én privát 
adagom.

Dominik Trisztán az előbb jött meg.
Mása Minden este ilyenkor jön meg, mi ebben a furcsa?
Dominik Utazótáska van nála, meg egy kabát. Hallottam, 

ahogy meséli Ajsának. Hogy benne van a pénz, 
a repülőjegy, a meghívólevél. Ahogy, hogy is 
mondják, nagyzol.

Mása (jóízűen csámcsogva) Ennek örülni kéne, vagy 
tévedek? Mármint hogy elmegy. Ő lelép, a pina a 
tiéd, éltek boldogan, amíg meg nem haltok.

Dominik Nem vagyok benne biztos. Abban, hogy boldogan 
élnénk, ha Trisztán elmegy.

Mása Balfasz! Hát hogy is élnétek boldogan!
Dominik Eddig elég pozitívnak tetszett lenni…
Mása Nem tetszett lenni! Nem tetszett nekem semmi! 

Azt akartátok, hogy meséljek, én meg meséltem. 
Még mindig mesélnék, ha nem gőzölök be, és nem 
mondom meg neki, hogy kúrod a csaját.

Dominik Maga volt?
Mása Nem gondolhattad komolyan, hogy a 

végtelenségig folytathatod.
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Dominik Szerintem Trisztánnak igaza van. Szerintem jó 
voltam pótléknak, arra, hogy megkapja tőlem, 
amit tőle nem kaphat meg. Szóval költői nyelven: 
egy fasz voltam. Semmi több.

Mása Ezt most tényleg egy nyugalmazott főállású 
puncinak magyarázod?

Mindketten elnevetik magukat.

Dominik Nem zavarja, hogy a vécében vacsorázik?
Mása A szar közt éltem le az életem utolsó húsz évét. A 

szarban is fogok megdögleni. Egyébként meg nem 
vacsorázom.

Dominik Miért, mégis, hogy nevezné azt, amikor…

Beleles a tányérba. Aztán visszaül.

Dominik Miért?
Mása Mert egyszer elege lesz az embernek.
Dominik Elejétől kezdve sejtettem. Nem volt semmiféle 

Párizs. Nem volt semmiféle kupi.
Mása Higgy, amit csak akarsz! Párizs igen is létezett. 

Ott voltam. És sokan merítették meg bennem a 
micsodájukat. S nagyon sokszor!

Dominik Nem értem.
Mása A hazatérés. Az volt a hazugság.
Dominik Nem akart hazajönni.
Mása De igen. Nagyon is. De nem a szabadság nevében. 

Az utolsó évben egy harmincéves üzletember 
kitartottja voltam. Patrick. Ő hozott ki a bordélyból. 
Mennyit szeretkeztünk, de mennyit! Imádta nézni, 
ahogy csináljuk, a hatalmas tükörben, ami az ágya 
fölött függött! Úgy bánt velem, mintha a felesége 
lennék. Még gyűrűt is adott nekem, látod?

Dominik Mi történt vele?
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Mása Semmi. Egy délután elmentem sétálni. Eleredt az 
eső, de nekem továbbra is sétálni volt kedvem. 
Ám bőrig ázni se akartam, úgyhogy visszamentem 
az esernyőmért. És Patrick ott feküdt az ágyban. 
Meztelen és gyönyörű volt. Én meg néztem, 
csodáltam az alvó testét, aztán az ágy fölött függő 
tükörbe néztem, majd vissza rá, aztán ismét a 
tükörbe, és megint a csupasz testére. Ki fog dobni. 
Hónapok kérdése. Tudtam. Nem ébresztettem föl. 
Húsz perc alatt összepakoltam, és kirohantam az 
állomásra. Két óra múlva már egy vonaton ültem.

Dominik Ezt miért nem mondta eddig?
Mása Mert ti, gyerekek, nem szeretitek, ha rosszul ér 

véget egy történet. De tudod mit? Nem is baj. 
Nektek még nem kell tudnotok, hogy a történetek 
többnyire így érnek véget.

Dominik Egy vécében? Egy halom Bensedint zabálva? 
Egyébként is, honnan szerzett ennyi gyógyszert?

Mása Elkoboztam a zenészpalántától.
Dominik Mindet be fogja venni?
Mása Mindet.
Dominik És ha kihányja?
Mása Van még pár dobozzal.
Dominik Miért pont most? Húsz év után?
Mása Tudod, mi fog történni a kis barátoddal 

Londonban? Utcai zenész lesz. Vagy kurva. Vagy 
koldus. Vagy tolvaj. Egy nap vissza fog jönni.

Dominik Nem. Trisztán tehetséges.
Mása Akárcsak én.
Dominik Maga más. Az más idő volt. Maga mondta.
Mása Legszívesebben nem dobnám el az életemet, hogy 

pár év múlva azt mondhassam: én szóltam előre. 
De ennyit nem ér meg.

Dominik Maga csak egy megkeseredett vén ribanc. Nem 
tudná elviselni, ha másképp lenne, mint magával, 
igaz? Nem tudná lenyelni, hogy valakinek 
sikerülhet. Maga egy féltékeny picsa.
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Mása A szél ellen nem lehet, gyerekem. Nincs az az ész, 
nincs az a tehetség.

Dominik Ha nincs az az ész, meg nincs az a tehetség, akkor 
más kell. Akkor ököl vagy valami még erősebb. 
Majd én, majd én megmutatom. Bebizonyítom. 
Rohadt kurva. Kibaszott megkeseredett kokott.

Mása Dominik üvöltése közepette dudorászva kanalazza a tejbe 
áztatott Bensedint. A fény átvetül a restire. Trisztán kávézik, mellette 
kabát és táska. A gitárja kicsit távolabb. Ajsa egy másik asztalnál.

Trisztán Legalább ideülhetnél.
Ajsa Minek? Hogy aztán órákig bámuljam a hűlt 

helyedet? Inkább hozzászokok már most.
Trisztán Tudod, hogy ha ez nincs, halottnak érzem magam.
Ajsa Tudom. „Olyan szövetből vagyunk, mint álmaink, 

és kis életünk álomba van kerítve.” Ezerszer 
elsütötted.

Trisztán Telefonálni fogok.
Ajsa Dehogy telefonálsz.
Trisztán De igen is fogok!
Ajsa Cicafiú, te már a repülőgépen nem emlékszel 

majd rám. Bedugod a füled, és rockot hallgatsz, 
énekelgetsz a sötétben, zavarod majd az 
embereket. Kurvára nem fog érdekelni, mi történik 
ezen az isten háta mögötti vasútállomáson.

Trisztán Ettől még nem felejtelek el.
Ajsa Én meg ittmaradok a Jódoktorral meg Dominikkel.
Trisztán Azt hittem, bírod a fiút.
Ajsa Fogalmam sincs, hogy bírom-e.

Szünet.

Ajsa Sosem beszéltünk róla.
Trisztán Nem tudom, miről beszélhettünk volna. Én nem 

akartam kefélni, ő kefélni akart, te is kefélni akartál.
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Ajsa Légy szíves, ne használd ezt a szót!
Trisztán A hangok alapján a szeretkezés szót nem 

használnám.
Ajsa Kicsit reméltem, hogy rájössz. Hogy ránk törsz és 

szétvered a pofáját. Hogy véresre vered.
Trisztán Hülyeség. Az erőszak hülyeség.
Ajsa Neked bármilyen értelmes akció hülyeség.
Dominik  (a hangosbemondóból) Utasainknak jelentjük, 

hogy az éjféli vonat ma kivételesen alig, vagyis 
csak tizenöt percet késik. Minden felszállónak… 
kellemes időtöltést és nagyon jó utat kívánunk… 
reméljük, hogy… reméljük…

Szünet.

Trisztán Ennek meg mi baja?
Ajsa Mivel nem kommunikálsz vele, azt hiszem, így adja 

a tudtodra, hogy jó utat kíván.
Trisztán Az ember nem beszélget azokkal, akik lenyúlják a 

csaját.
Ajsa Te vagy az, aki elmegy.
Trisztán Nehogy most még irgalmas szamaritánusba 

kelljen átigazolnom.

Bemondó Éjfél van. Híreinket hallják. Hazánkban a következő 
hónaptól hat százalékkal megdrágul a víz, 
jelentette a pénzügyminisztérium. Szóvivőjük 
hozzátette, hogy jelentős előrelépésnek tartja, 
hogy ilyen mértékű áremelkedés nem volt 
tapasztalható az utóbbi három évben… Az 
Egyesült Államok elnöke ma este Szöulba, Dél-
Korea fővárosába érkezik látogatóba, amely 
állomás része egyhetes ázsiai körútjának. Az út 
során az elnök meglátogatja még Thaiföldet és 
Kínát is…
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Ajsa Tizenöt perc.
Trisztán Igen. Soha többé vasút. Soha többé takarítás. Soha 

többé jéggé dermedt ország. Soha többé éjféli 
hírek. Csak zene.

Ajsa Hány dalt viszel magaddal?
Trisztán Harmincat. Ennyiből már egy egész lemezt össze 

lehet állítani.
Ajsa Szóval most nem akarsz alkotni?
Trisztán Nem. Egy időre kiürültem.
Ajsa Hunyd le a szemed!
Trisztán Nem értem.
Ajsa Tizenöt percünk maradt, és az utolsó kérésem az, 

hogy hunyd le a szemed.

Trisztán lehunyja a szemét.

Ajsa Most feküdj az asztalra! Mintha aludnál.
Trisztán Minek ez a hülyeség?
Ajsa Csak úgy. Búcsúajándék.

Trisztán felfekszik az asztalra. Ajsa lekapcsolja a villanyt. A sötétben egy 
cipzár hangja.

Trisztán Ajsa… figyelj, nem hiszem, hogy ezt épp most 
kellene.

Ajsa Kuss legyen. Ez az utolsó éjszakánk.
Trisztán Ajsa…
Ajsa Mi az?
Trisztán Én… még sosem…

Szünet.

Ajsa Ezt nem mondod komolyan.
Trisztán Bocs.
Ajsa Ezért volt? Az egész hajcihő ezért volt?
Trisztán Én…
Ajsa Te hülye vagy, baszd meg.
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Egy ideig csend. Aztán Trisztán nyögése tölti be a teret. Megérkezik az 
éjféli vonat, a fénye egy pillanatra bevilágítja a restit. Néhány pillanatig 
Dominiket is látjuk a fényben, aki az ablakban ül. A gyér derengés 
állandósul. Óvatosan behuppan a restibe. Felölti Trisztán kabátját. 
Felveszi az utazótáskát. Csak a gitárt hagyja az asztalnak támasztva. 
Kiugrik az ablakon. Trisztán a vonatfüttyre felugrik.

Trisztán  Hol a táskám?
Ajsa  A táskád?
Trisztán   Ide tettem le. A pénz. A jegy. A meghívólevél. 

Minden.

A vonat felbődül és pár másodpercen belül elindul. Trisztán dermedten 
hallgatja. Sötét.
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VII.

EGY HAZUGSÁG TÖRTÉNETE

2008. szeptember 1. A sötétből Áron bontakozik ki. Egy fotelben ül.

Áron A kilencvenes évek közepén jöttünk ki Londonba. 
Én meg a családom. Persze nem az én ötletem volt. 
A beolvadás gyorsan ment. Azt hittem, hiányozni 
fog a hazai kaja, a hazai emberek, de mindezek 
rövid idő alatt lényegtelenné váltak számomra. 
Pár év múlva már nem gondolkodtam magyarul. 
Legalábbis nem túl sokat. Már nem történt meg, 
hogy a „szia” előbb jutott eszembe, mint a „hello”, 
és elfelejtettem, hogy valaha is ettem pörköltet. 
Csak a családdal dumáltunk még otthoniul, de már 
velük is csak egyre ritkábban.

 Aztán: ködös hétfő délután. Hazaérek. Nyitom az 
ajtót, mint minden este. Várom, hogy a kutyám, 
Maxim a nyakamba ugorjon az előszobában. 
De nem ugrik. Túl nagy a csönd. Valami sötét, 
tésztaszerű anyag tölti meg a gyomromat. Mintha 
romlottat ettem volna. Ahogy haladok előre 
a lakásban, egyre rosszabb lesz. A kutya csak 
egy bad sign. A lakás üres. Üresek a szekrények, 
csupaszak a falak. Mielőtt magamra hagytak, még 
feltakarítottak, hogy nekem ne kelljen. Búcsúlevél? 
Miféle búcsúlevél? Úgy léptek le, hogy még annak 
se érezték szükségét. Álltam az üres lakásban, és 
arról próbáltam meggyőzni magamat, hogy így 
lesz a legjobb, meg arról is, hogy így nem lehet 
élni. Elviselhetetlen levegőhiány. Choking. Fulladás, 
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igen, ez az. Kinyitogattam az ablakokat, de az 
utcáról se jött be semmi, ami megkönnyítette 
volna a dolgot. Később megtudtam, hogy 
hazamentek. Nélkülem. Mert én nem akartam. Azt 
mondták: menjek utánuk. Én meg azt: fuck you. 
Az volt az első magányos éjszakám a lakásban. 
Aludtam. Majd egész napokat álmodtam át. Nem 
szedtem bogyókat. Minek? Fel se tudtam ébredni. 
És nem is akartam.

 Egyik este leültem a notebook elé, és csak úgy 
találomra felmentem a chatre. Ott találkoztam 
Trisztánnal. Minden, de tényleg minden a helyére 
zökkent. Éjszakánként beszélgettünk. Egy évig 
tartott, vagy még tovább. Értettem azt a srácot, 
fel tudod ezt fogni? Értettem, miért akar menni, 
és hogy mennyi álma van. És tényleg segíteni 
akartam, amikor elküldtem azt a meghívólevelet. 
Aztán gondolkodni kezdtem. Éjszakákon át 
hánykolódtam. Erre ő biztosan azt mondta volna, 
hogy „rémképek gyötrik a függönyös álmot.” 
Imádta azt a kurva Macbethet. Szóval minden, 
ami szép volt a kettőnk beszélgetéseiben, kínossá 
vált. Ezért nem megyek ki a reptérre. Őt akarom 
megkímélni. Hogy ne csalódjon. Áron az ő 
szemében egy tizenhat éves kis indie rocker. Egy 
kedves kis haver. Mit mondana, ha meglátna? 
Negyvenhét vagyok, egy bankban dolgozom. Rég 
elfelejtettem a feleségem és a gyerekem arcát. Mit 
mondana, ha meglátna? Hogy hazugság vagyok. 
Egy fake. Egy álom.

A monológ alatt Áron beszéde fokozatosan lelassul, majd az utolsó 
mondatok alatt elalszik. Sötét.



69

Epilógus

EGY FOTÓALBUM KÉPEI

1. Polaroid
Mása lecsukott szemekkel fekszik a kendőkkel díszített vécé csempéin. 
Mosolyog.

Mása (hangja) Mását másnap reggel találta meg egy 
utas, aki tíz percig várta, hogy valaki elvegye 
tőle a vécéhasználati díjat. Csendben elvégezte 
szükségét, csak ezután szólt az állomásfőnöknek. 
A temetésre meglepően sosem jöttek el, többen 
pedig megesküdtek volna rá, hogy az első sorban 
álló öltönyös idősödő férfit később franciául 
hallották beszélni mobiltelefonján.

2. Polaroid
Ajsa a resti egyik asztalán összekuporodva alszik, mellette egy halom 
kávéscsésze.

Ajsa (hangja) Ajsa ma is a kricsmiben dolgozik. Még 
mindig az éjszakai műszakot kedveli jobban, bár 
újabban elég sokszor előfordul, hogy nappal is 
látják. Az ablakot nyáron is szorosan bezárva tartja. 
Ha valaki megkérdi, miért, azt mondja: túl sok 
minden történik odakint. Az óta a bizonyos éjszaka 
óta remekül alszik.
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3. Polaroid
Trisztán a gitárjával a peron kövén fekszik. Ujjai a húrokon, szeme 
lehunyva. Feje lelóg a peremről.

Trisztán (hangja) Trisztán soha többé nem próbálkozott 
meg az elutazással. Jelenleg még mindig 
takarítással foglalkozik, de az állomásfőnök 
újabban a vécé tisztításával is őt bízta meg, ez a 
munka különös örömmel tölti el. Ajsa és ő még 
mindig együtt vannak. Szabadidejében néha 
énekel és gitározik a peronon várakozó utasoknak. 
Ma már egyre többen szólítják Tamásnak, és egyre 
kevesebben Trisztánnak.

4. Polaroid
Dominik egy vonatkabinban alszik.

Dominik (hangja) Bár Trisztán többször is megpróbálkozott 
Dominik hollétének felfedésével, sosem járt 
sikerrel. Itthon soha többé nem hallottak róla. 
Városi legendák tucatjai szólnak arról, hogy 
énekelni kezdett, és már a harmadik albumát 
adja ki. Hogy túladagolásban halt meg évekkel 
ezelőtt. Hogy angol bulvármagazinok címlapján 
pózolt híres színésznőkkel. Hogy hímringyó 
lett, és minden éjszaka AIDS-esen hentereg 
valamelyik külvárosi csatornában. Hogy a Burberry 
modelljeként degeszre keresi magát. Hogy 
valójában már évekkel ezelőtt hazatért, de a 
szégyentől nem mer az utcára lépni. Az apját sokan 
és sokszor vonták kérdőre vele kapcsolatban, de a 
válasz mindig ugyanaz volt: néma csönd.

A szín kivilágosodik. Az üres állomás. A vasúti síneken egy kisfiú játszik 
önfeledten egy kisvasúttal. Sötét.

Vége.



CSONTVACSORA
Satyricon tizenkét képben
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I. 

RIPITYOM

Ajtó. Erik, Márton.

Márton Lehet, hogy elfelejtette.
Erik Tudom, hogy bölcsész vagy, de azért próbálj meg 

logikusan gondolkodni.
Márton Én logikusan gondolkodom.
Erik Hány éve járunk hozzá?
Márton Három. Meg egy kicsi.
Erik Mikor járunk hozzá?
Márton Minden héten szerdán, este kilenckor.
Erik Hányszor történt meg, hogy nem mentünk el?
Márton 2009 júniusában és tavaly decemberben.
Erik És miért?
Márton  Először meghalt a nagymamája, aztán haza kellett 

utaznia karácsonyra, mert az apja kiakadt volna, ha 
nem megy.

Erik Mit tett a Patrik mindkét alkalommal?
Márton Jelezte, hogy nem lesz otthon. 
Erik Mikor?
Márton Előző szerdán.
Erik Látod az összefüggéseket?
Márton Nem. Felbonthatom a pop-cornt?
Erik Figyelj ide jól, Mártonom! De most tényleg nagyon 

figyelj!
Márton Figyelek.
Erik Ha a Patrik minden alkalommal, amikor nem ért rá, 

jelzett, hogy ne menjünk, és ahogy magad is mondtad, 
ez összesen kétszer fordult elő a három év…



76

Márton Meg egy kicsi.
Erik …a három év meg az egy kicsi alatt, akkor most 

miért nincs otthon? És ha már egyszer nincs otthon, 
akkor miért nem szólt előre, hogy nem lesz?

Márton Fel kellett volna hívnunk.
Erik Hányszor hívtuk fel, és jelentettük be, hogy 

érkezünk?
Márton Egyszer sem.
Erik Bravó. Kopogj még egyszer!
Márton Semmi. Felbonthatom a pop-cornt?
Erik Nem.
Márton Miért?
Erik Mert a pop-cornt az activitypartira hoztuk, és 

egyelőre még nem látom, hogy bárki is elkezdte 
volna mutogatni, hogy paralelepipedon.

Márton De ha egyszer nincs otthon.
Erik Az nem lehet, hogy nincs otthon, érted?
Márton Te, Erik…
Erik Nem, nem bonthatod fel!
Márton Nem az. Miért nem hívjuk fel telefonon?
Erik Nem tudom, azt hiszem, az illetlenség lenne.
Márton Itt szobrozunk a hideg folyosón, ő pedig nem 

nyit ajtót. Az ő részéről illetlenség, hogy átejtett 
minket.

Erik Jó, akkor hívd föl.
Márton Miért én?
Erik Mert én továbbra is úgy gondolom, hogy az a 

magánszféra megsértése. Hát ki vagyok én, hogy 
felhívjam telefonon?

Márton A haverjai vagyunk. Nem?
Erik Igen, Mártonom, de haver és haver között is van 

különbség. Példának okáért vannak azok, akiket 
felhívhatsz telefonon, és vannak, akiket nem.

Márton Értem én, értem. De ez vészhelyzet.
Erik Ha felhívod, felbonthatod a pop-cornt.
Márton (telefonál) Ki van kapcsolva.
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Erik Micsoda?
Márton (tele szájjal) Szerintem menjünk haza.
Erik Azonnal hagyd azt a szerencsétlen kukoricát!
Márton Azt mondtad…
Erik Tudom, mit mondtam, de nagyon rosszat sejtek.
Márton Kopogjak még egyszer?
Erik Csak hallgass egy kicsikét. Az ember gondolkodni 

se tud tőled. (Sikoly az ajtó túloldaláról) Hallottad 
ezt?

Márton Nem hallottam semmit.
Erik A csámcsogásodtól én se hallanék semmit az 

égadta világon. Hagyd abba a zabálást, és figyelj! 
(Sikoly) Ezt! Hallottad?

Márton Menjünk innen, Erik! Kérlek szépen!
Erik Nem mehetünk el. Lehet, hogy a Patrik bajban van.
Márton Hívjuk a rendőrséget.
Erik Hülye vagy? Én nem akarok bűnügybe keveredni. 

Törd be az ajtót!
Márton Miért én?
Erik Mert én ötvenöt kilós vagyok, te meg közel száz.
Márton Nem látok összefüggést.
Erik Tudod mit, Mártonom? Elég, ha én látok, oké? Elég, 

ha én látok. Most mi van?
Márton Hogy kell betörni egy ajtót?
Erik Legelőször is átadod nekem a pop-cornt. Most lépj 

hátra, vegyél egy nagy lendületet, és a válladdal 
menj neki!

Márton megpróbálja betörni az ajtót.

Márton Nem megy.
Erik Talán ha nem fékeznél az utolsó húsz 

centiméternél.
Márton Nem is fékeztem.

Márton ismét próbálkozik.
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Erik Megint fékeztél, hát mi az isten van veled, hogy 
állandóan lefékezel, mielőtt nekimennél?

Márton Nem akarom, csak így jön ki.
Erik Próbáld meg ismét! Gondold azt, hogy nem az 

ajtónak rohansz, hanem az ajtón túlra akarsz jutni! 
(Márton nekifut) Most miért álltál meg?

Márton Eszembe jutott valami. 
Erik Figyelj, neked ne jusson eszedbe semmi, te csak 

csináld…!
Márton Nyitva van.
Erik No most kezdek el igazán aggódni.
Márton Patrik? Patrik, itt vagy?
Erik Nézd meg, mi van bent!
Márton Nem nézem.
Erik Akkor nem adom vissza a pop-cornodat.
Márton De éhes vagyok!
Erik Akkor menj be.
Márton És most?
Erik Nézz körül!
Márton Itt a telefonja. A földön. Ripityára tört.
Erik Látsz még valamit?
Márton A számítógépét se kapcsolta ki. (Sikoly) Ez csak a 

vírusirtó. Már négyszáztizennégyet talált.
Erik Nem zárta be az ajtót, összetörte a telefonját, úgy 

hagyta a számítógépét, elment otthonról. Szerda 
este kilenckor.

Márton Kijöhetek már?
Erik Hozd a telefont!
Márton Most már visszakapom a pop-cornt?
Erik Majd ha elindultunk.
Márton Hová?
Erik Meg kell keresnünk.
Márton Miért?
Erik Mert szemmel láthatóan valami nem stimmel.
Márton Én nem értem, hogy ezt miből következtetted ki.
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Erik Abból, hogy nem zárta be az ajtót, összetörte a 
telefonját, úgy hagyta a számítógépét és nincs 
otthon szerda este kilenckor.

Márton Nem értem.
Erik Úgy ismered-e a Patrikot, mint aki nem zárja be az 

ajtót, elmegy telefon nélkül, és bekapcsolva hagyja 
a számítógépét?

Márton Ez az egész eléggé szokatlan…
Erik Akkor?
Márton És hol akarod megkeresni?
Erik Hogyhogy hol? Hát kint.
Márton Úgy érted… az utcán?
Erik Mégis hol máshol?
Márton Én nem megyek.
Erik A pop-corn még mindig nálam van. Jössz már?
Márton Tudod, mi vagy te, Erik? Egy mocskos zsaroló, az 

vagy.

Elindulnak. Sikoly.
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II. 

EGY KOFFERNYI ÉLET

Kínai étterem. Patrik, Alex.

Alex Földimogyorós csirke?
Patrik Az.
Alex Én elég sokat utazgatok a világban. Tudniillik ez 

a munkám. Az utazás. És egyszerűen imádom a 
gasztronómiát, rajongok a mindenféle kajákért. 
Nantes-ban sajt és mustár, Madridban paella, 
Pekingben pedig földimogyorós csirke. Te tudtad, 
hogy a földimogyorós csirkét sehol a világon nem 
csinálják úgy, mint itthon?

Patrik Nem.
Alex Pedig így van. Leülök, jó? A kínaiak nem az igazi, 

tradicionális kosztjukat hozzák ide eladni, hanem 
olyasmit, ami nekünk is megfelel. Az eredeti 
földimogyorós csirkét valószínűleg ehetetlennek 
tartanád. Na nézd csak, még bele se kotortál!

Patrik Nem.
Alex Én az enyémet már félig megettem, de elég lassan 

táplálkozom. Szeretem érezni az ízét, ugye érted?
Patrik Igen.
Alex Idevalósi vagy?
Patrik Igen.
Alex De nem sokat pletykálsz, azt látom. Nem is baj, az 

emberek mostanság úgyis rengeteget csacsognak. 
Örülök, hogy te nem. Aki túl sokat cseveg, annak a 
kelleténél több szabadideje van.

Patrik Például magának?
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Alex Á, nem, épp ellenkezőleg. Csak most van pár 
szabad percem, itt kell éjszakáznom a városban. 
Reggel indul a gépem. De jó meglátás volt, remek 
meglátás. Szeretek beszélgetni, ha van elég 
időm. Most épp van. Alex vagyok. Nem fontos. 
Nem fontosak a nevek. Szóval még néhány órám 
van a repülésig. És unatkozom. Te nem szoktál 
unatkozni?

Patrik Nem szokásom.
Alex Pedig nekem nagyon úgy tűnik, hogy unatkozol. 

Figyellek a szemem sarkából egy ideje.
Patrik Várok valakit.
Alex És nem jön. És nem jön. Tudom, milyen az. Hányra 

volt megbeszélve?
Patrik Nem volt megbeszélve.
Alex Csak úgy vársz. Ez szép. Én nagyon szeretem a húst.
Patrik Még szerencse.
Alex Akárhová megyek, mindig mindent kipróbálok, 

ami az étlapon van. Vékony húst, zsíros húst, 
mindent.

Patrik Jó lehet az étvágya.
Alex Ez nem az étvágyról szól. Ha kevés, az nem baj. 

Csak legyen finom. Legyen különleges. Ezt a helyet 
a barátaim ajánlották. Azt mondták, itt kapom a 
legjobb húst a városban.

Patrik Lehet.
Alex Talán nem lesz olcsó, de mindenképp élvezni 

fogom, azt mondták.
Patrik Ha azt mondták, így is van.
Alex Olyan jó lenne egy meghitt vacsora. Egy kis 

gyertyafény, egy kis fűszer, pár óra nyugalom 
ebben a nagy rohanásban.

Patrik Fáj a fejem.
Alex Kérsz egy aszpirint? Vagy valami mást? Bármiben a 

segítségedre leszek, mert olyan ritkán találkozik az 
ember értelmes srácokkal.
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Patrik Van egy telefonja?
Alex Hát hogyne. Használd csak nyugodtan, céges! 

Neked nincs telefonod? Vagy elveszítetted valahol?
Patrik Összetörtem. Véletlenül.
Alex Szerencsétlen helyzet.

Patrik telefonálni próbál.

Alex Nem veszi föl, ugye?
Patrik Nem.
Alex Ne szorítsd úgy azt a telefont, még összetöröd. Így, 

add ide szépen!
Patrik Legyen szíves, ne nyúljon hozzám!
Alex  Persze. Jól van. Talán nem is jön.
Patrik Talán.
Alex Húsz éve ugyanazzal a táskával utazom.
Patrik Mi van?
Alex Még a régi szép időkben gyártották, abban aztán 

még van anyag. Egészen kicsinek látszik, látod? De 
nem az. Belül sokkal nagyobb. Egy egész élet elfér 
benne.

Patrik Teljesen felesleges kinyitnia.
Alex Ugyan, nem fáradság. De azért nagyon kedves 

tőled, hogy óvni akarsz. Látod? Egy egész világ.
Patrik Minek hurcolja magával ezt a sok vackot?
Alex Igen, elismerem, hogy vackoknak tűnnek. 

Elismerem. De nem azok. Ez a darabka tégla például 
a szülőházamból való. Akkor tettem el, amikor 
lebontották. Emiatt utaztam haza Svédországból. 
Ez a gyerekkori cipőfűzőm. A csuka a folyóba 
esett, amikor először horgásztam. Csak a fűzőt 
sikerült megmentenem. Ez pedig a harmadikos 
matekfüzetem. Most persze kérdezhetnéd, miért 
van itt egy matekfüzet. Látod? Valaki ideírta, hogy 
SZERETLEK, ALEKSZ, nem x-szel írta, szerintem így 
izgalmasabb. Máig nem tudom, ki lehetett az.
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Patrik Nekem mennem kell.
Alex Jaj, tudom, hogy sokat csevegek, de hát ez van, 

egy idő után elveszítem a kontrollt. De hisz 
neked sem ingyen mérik a perceket. Akkor talán 
beszéljünk az árakról.

Patrik Miről?

Sarl belép.

Sarl Édes istenkém, Oszkár, annyira jó, hogy itt talállak!
Alex Egy pillanat, fiatalember, csak egy pillanat. Valamit 

meg kell beszélnünk.
Sarl Na mi az, Oszkár, már egy ölelés sem jár elveszett 

cimborádnak? (Ölelés közben Patriknak, súgva) 
Csak tégy úgy, mintha ismernél, kérlek. Aztán 
elmagyarázom. Sarl vagyok.

Alex Én meg Alex.
Sarl Leülök egy kicsit, kimerít a sok sétagalopp. Csak 

folytassátok a beszélgetést, mintha itt se lennék.
Alex Mennyire jó barátja a fiatalember?
Patrik A fiatalember…
Sarl Ilyen pici korunk óta ismerjük egymást.
Alex Őt várta?
Patrik Nem.
Sarl Mennyi izgalmas dolog van ebben a kofferban!
Alex Egy egész élet.
Sarl Az ott egy használt óvszer?
Alex Kérlek, ne nyúlkálj bele, rendben? Rendben?
Sarl Persze, csak gondoltam, biztosan megvan a 

jelentése.
Alex Megvan. Persze, hogy megvan. De magánügy.
Sarl Értem. Bocsánat. Ne zavartassátok magatokat. 

Mintha be se jöttem volna azon az ajtón. Mintha 
csak egy illúzió lennék.

Alex Csak kicsit zavaró, hogy egyfolytában az ajtó felé 
tekintgetsz.
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Sarl Bocs. Csak én is várok valakit.
Alex Az áraknál tartottunk.
Patrik Miféle áraknál?
Alex A húsárfolyamnál, kedves Oszkár.
Patrik Vedd le rólam a mancsod. A nevem pedig…
Sarl Oszkár, miért nem mondod meg ennek a kedves 

úrnak itt, mennyibe kerül a hús? Láthatólag nem 
tudja.

Patrik Honnan az istenből kellene tudnom, mennyibe 
kerül a hús?

Alex  Hát kinek kell tudnia? Nekem?
Sarl Majd én segítek, Alex. Oszkár még nem érti ezt a 

világot.
Patrik Mit nem értek?
Sarl Általában a könnyű tálalás olyan öt és nyolcezer 

között szokott lenni. Ha kiadósabb vacsorára 
vágyik, akkor az legalább egy tízes, de azt nem 
ajánlom, mert könnyen megülheti a gyomrát. 
Tizenöt körül viszont már egészen finom falatokat 
is lehet keríteni. Szóval: a kérdés az, hogy mit 
szeretne enni.

Alex Valami könnyűt, de finomat. És kérlek, ne nyúlj 
ahhoz a repülőjegyhez!

Sarl Nem veszem el, csak megnéztem.
Alex Lejárt. Legalább tíz éve.
Sarl Akkor miért hurcolja még mindig magával?
Alex Vettem valakinek, akinek el kellett volna utaznia 

velem.
Sarl És közbejött valami?
Alex Sohasem jelent meg a repülőtéren.
Sarl Ez szomorú. Ugye, milyen szomorú, Oszkár?
Patrik Ide figyelj, baszd meg, ha még egyszer azt 

mondod nekem, hogy…
Sarl Nyugi, nyugi. Akkor térjünk vissza az üzletre.
Patrik Milyen istenverte üzletre?
Alex A húspiaci üzletre, hogyhogy milyenre!
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Patrik Miféle húspiac? Mi?
Alex Most mi van? Hogyhogy nem érti?
Sarl Mondtam, hogy Oszkár még újonc, Alex. 

Nyugodjon meg szépen! Az van, Oszkár, hogy az 
úr hajlandó volna tizenötezret rááldozni, hogy a 
hotelszobájában töltsd az éjszakát.

Alex Ezt volt olyan nehéz megérteni?
Patrik Mi? De hát én nem vagyok kurva!

Aranka belép. Pillanatnyi csönd.

Sarl Hát persze, hogy nem! Mi a fenét képzel magáról, 
mi? Idejön a poggyászával meg a benne lévő 
gyanús dolgokkal, és azzal vádolja a barátomat, 
hogy a testét árulja? Gyere, Oszkár, menjünk! A 
földimogyorós csirkét pedig magunkkal visszük. 
Magának ahhoz sincs joga, hogy falatot rakjon a 
szájába!

Patrik és Sarl el.

Alex Gyertek vissza! Kérlek szépen! Van nálam pénz, 
esküszöm! Itt van húszezer. Akár harminc is. Csak 
ne hagyjatok itt egyedül!

Aranka Megáll. Visszaül. Ne csukja le azt a koffert. Volna az 
úrhoz néhány kérdésem.
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III. 

A TELEFONTITOK

Utca. Erik, Márton.

Márton Miért nem megyünk haza?
Erik Addig egy tapodtad sem mozdulok, amíg meg 

nem fejtettem, mi történik itt.
Márton De otthon sokkal jobban lehetne fejtegetni.
Erik És ha utána vissza kell jönnünk? Akkor 

elvesztettünk legalább egy órát.
Márton De Erik, én éhes vagyok.
Erik Hogy a fenébe lehetsz éhes, amikor most nyomtál 

be egy egész csomag pattogatott kukoricát? 
Márton A pop-corn semmi. Az csak előétel.
Erik Később elmegyünk egy hamburgerért, ha annyira 

akarod, de most hagyj dolgozni.
Márton Gondolod, hogy meg tudod javítani? Lámpafény 

mellett?
Erik Egyszer megszereltem egy számítógépet 

zseblámpánál.
Márton Neked könnyű. Te vega vagy.
Erik Abbahagynád már? Unalmas, hogy egyfolytában a 

zabálásról beszélsz!
Márton Nem beszélnék róla, ha nem lennék éhes.
Erik Fogd ezt az átkozott előlapot!
Márton Te Erik, én azt gondolom, hogy nem biztonságos 

idelent.
Erik Már miért ne lenne biztonságos?
Márton Tudod, mennyi mindent hallani a tévében.
Erik Ide figyelj, Márton! Paranoiás vagy.
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Márton A Patrik se szeret az utcán.
Erik Ezt meg honnan tudod?
Márton A Patrik sose megy ki az utcára, csak ha nagyon 

sürgős dolga van.
Erik Még egy ok arra, hogy megkeressük.
Márton Miért?
Erik Ha a Patrik nem szeret az utcán, és nem megy ki a 

lakásból, akkor még nagyobb rejtély, hogy miért 
lépett le otthonról pont akkor, amikor vendégeket 
várt. Érted?

Márton Talán csak elment meginni valahol valamit.
Erik A Patrik nem iszik.
Márton Haza akarok menni.
Erik Akkor menj haza, Márton, menj haza, de ne 

citerázz az idegszálaimon!
Márton Tényleg nem baj?
Erik Tényleg, csak húzz már el!
Márton Akkor én megyek.
Erik Még mindig itt vagy?
Márton Nem, már elindultam.
Erik Nos?
Márton Félek egyedül hazamenni.
Erik Márpedig egyedül kell hazamenned, mert én 

addig nem megyek sehová, míg meg nem találtuk 
a Patrikot.

Márton No jó. Akkor én megyek.
Erik Na végre!
Márton Most mi van?
Erik Sikerült. Működik.
Márton És most?
Erik Nem tudom.
Márton Nem kellene meghallgatni a hangpostáját?
Erik Az nagyon indiszkrét dolog lenne tőlünk.
Márton Akkor meg minek javítgattad a telefonját már fél 

órája?
Erik Nem tudom. A morális aspektust nem gondoltam át.



88

Márton Ha meghallgattuk az üzeneteket, és rájöttünk, 
mi van a Patrikkal, akkor elmegyünk végre egy 
hamburgerért?

Erik Kettőért is.
Márton Add ide!
Erik Neked tényleg nincs semmiféle erkölcsi mércéd, 

ugye?

Márton tárcsáz, majd a füléhez szorítja a telefont.

Erik No, sikerül? Márton? Mi az isten van veled?
Márton Hallgasd meg!

Erik meghallgatja az üzenetet. Csönd.

Márton A Patrik?!
Erik Úgy látszik.
Márton Ez nagyon gáz.
Erik Ez több, mint gáz. Ez megagáz. Ez übergigagáz.
Márton Most mit csinálunk?
Erik Megyünk, és megkeressük.
Márton De én nem akarom megkeresni. Én haza akarok 

menni, és el akarom felejteni ezt az egészet. Ez már 
tényleg nem a mi dolgunk, Erik, tényleg nem.

Erik De igen, a mi dolgunk.
Márton Miért?
Erik Mert ha valami történne vele, akkor minket is 

megkérdeznének. Ismerték? Látták aznap éjszaka? 
Tudták, mi történik vele? Ha igen, miért nem tettek 
semmit? És mivel én nem tudok hazudni, egyből 
nagy slamasztikába kerülnénk.

Márton De hát nem a mi hibánk. Ugye nem? Nem a miénk!
Erik Gyerünk!
Márton És a hamburger?
Erik Gyere már!
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IV. 

RAMBO HUGE

Konyha. Patrik, Sarl.

Patrik Milyen név az, hogy Sarl?
Sarl Francia.
Patrik Azt én is tudom. De az is szent, hogy anyádék nem 

így neveztek el.
Sarl Most mondd meg nekem, hogy hangozna az a név 

egy eszkortnak, hogy Károly? Vagy Karesz. Vagy – 
isten ments! – Karcsi. Most megsértődtél?

Patrik Nem.
Sarl Na, meséld el monsieur Sarlnak, mi a probléma.
Patrik Azon kívül, hogy mivel keresed a kenyeredet, 

semmi.
Sarl Ó, bocsásd meg a kis kokottnak, hogy letelepedett 

melléd!
Patrik Nem szabadna itt lennünk.
Sarl Ne menj sehová! A konyhák biztonságosak. Bocs, 

hogy belekevertelek. Ha jól értettem, vártál 
valakire.

Patrik Mi történt az étteremben?
Sarl Hogyhogy mi történt? Mister Magányos 

Üzletember szórakozásra vágyott, azt hitte, te 
vagy az embere, én pedig megmentettem a szűz 
popódat.

Patrik Nem.
Sarl Hogyhogy nem?
Patrik Azért cibáltál el, mert bejött az a nő.
Sarl Az nem nő.
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Patrik A mellmérete mást árult el róla.
Sarl Ezzel a kérdéssel már komoly társadalmi-nemi 

problémákat boncolgatunk. Nő volt-e Lucrezia 
Borgia? Nő volt-e Báthory Erzsébet?

Patrik Itt nem szabadna rágyújtanod.
Sarl Miért nem?
Patrik Először is mert ízléstelen, másrészt meg tilos.
Sarl Ne bomolj már! Szóval Aranka nem nő, hanem 

rendőr. Nőnek tekinthetünk-e egy fegyverrel és 
gumibottal rendelkező homofób disznót? Vagy ő 
társadalmilag inkább az ellentáborba, a fasiszta 
huligánok falkájába sorolható?

Patrik Nem vagy te túl okos kurvának?
Sarl Ez a foglalkozásom. Okos kurva. Így, ahogy én 

mondom, és nem úgy, ahogy te, a megvető 
hangsúlyoddal.

Patrik Ezért fizetnek?
Sarl Van, akinek az kell, hogy képes legyél társadalom-, 

irodalom-, film- és színházkritikai elemzéseket 
szavalni, miközben a farkad a szájában van.

Patrik És mit akar tőled ez az Aranka?
Sarl A fejemet. Csak mindig lemarad egy-két lépéssel. 

Azonban néha tönkreteszi az éjszakáimat a 
jelenlétével. Például ma. Épp munkába indultam, 
tudod, csak lazán, semmi sietség. Találkám volt 
egy kedves és jól nevelt szociológia-tanárnővel, 
aki különösen szereti, ha kikötözhet, és úgy 
beszélgethet velem Kant és Hume alapvető 
különbségeiről. Erre ez az androgén szörnyeteg 
elkezdett követni, mint egy pióca, végig a 
sarkamban volt. Nem mehettem el a találkára, 
mert azzal belekeverem az ügyfelet is.

Patrik Miért csinálod az utcán? Tudod, hogy tilos.
Sarl Türelmi zóna nuku, mind kint van valahol a Styx 

és a Léthé között, bordélyház meg aztán tényleg 
nincs. Hát hol csináljam?
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A háttérben feltűnik Eszti.

Patrik Meddig maradunk itt?
Sarl Hová rohansz, Oszkár?
Patrik Én Patrik vagyok.
Sarl Örvendek, Oszkár.
Patrik Mondom, Patrik!
Sarl Az Oszkárt is alig jegyeztem meg. Szóval hová 

rohansz?
Patrik Dolgom van.
Sarl Miféle történet lapul itt a fű alatt?
Patrik Semmiféle. Nem lapul.
Sarl Életrajzokat tudnék írni, ha volna rá időm. Mind 

olyan emberekről szólna, akik azt mondják, nem 
keresnek semmit, nem akarnak semmit, nem 
rohannak sehová.

Patrik Meg kell találnom valakit.
Sarl Kit?
Patrik Egy Peti nevű srácot.
Sarl Valami közelebbi? Esetleg teljes név?
Patrik Nem tudok róla túl sokat.
Sarl Szerelem?
Patrik Nem.
Sarl Látom ám az orrodon, ha hazudsz.
Patrik Meg kell vele beszélnem pár dolgot.
Sarl Mondhatok valamit? Nem szeretnék túl gyorsan 

ítéletet mondani feletted, de egy-két észrevételt 
azért megengedek magamnak. Nem ahhoz a 
fajtához tartozol, aki jól érzi magát az utcán. 
Láttam az arcodat a kínaiban. Olyan vagy, mint aki 
benyelt egy csontot, és nem tudja kiöklendezni.

Patrik Nem értem.
Sarl Fingod sincs róla, milyen ez a város éjjel.
Patrik Igaz.
Sarl És mégis?
Patrik És mégis.
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Sarl Nem félsz?
Patrik Mennem kell. Örülök, hogy megismerhettelek.
Sarl Te, Oszkár, figyelj… (Észreveszi Esztit) Hát te meg ki 

vagy?
Eszti Senki! Már itt sem vagyok.
Sarl Várj csak egy pindurit!
Eszti Nemsokára indul a vonatom.
Patrik Nem vagy kicsit fiatal az éjszakai vonatozáshoz?
Sarl Ugyan, hagyd már a gyereket!
Patrik Ha az én húgom lenne, nem szeretném, hogy az 

utcán meg a vasútállomáson lődörögjön késő este.
Sarl Nem mondtam, hogy elmehetsz.
Eszti Nem akartam zavarni. Csak megkóstoltam a levest, 

és már megyek is.
Sarl Állj meg! Megkóstoltad a levest, mi? És a bécsi 

szelet? Azzal mi lesz?
Eszti Vehetek?
Patrik Nem vehetsz! Ez lopás.
Eszti Nem veszek sokat. Csak gecire éhes vagyok. 

Otthon nem mertem szendvicset készíteni, mert 
anyu észrevette volna.

Patrik Meglógtál otthonról?
Sarl Te tényleg a morál főpapja vagy, igaz?
Patrik Miért szöktél el? Bántottak?
Eszti Nem engedték, hogy elmenjek.
Patrik Bezártak?
Eszti Rám zárták az ajtót. De az ablakot elfelejtették.
Patrik És most?
Eszti Most felszállok az első vonatra, ami Berlin felé megy.
Sarl Miért pont Berlin felé?
Patrik Te, Sarl, nyomd el azt a cigarettát!
Eszti Kérek én is egyet. Ha nem gond.
Patrik De gond.
Sarl Parancsolj. Te meg lélegezz már mélyeket, és 

lazulj el! Szóval, Berlinnél tartottunk. Kihez mész 
Berlinbe?
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Eszti A szerelmemhez.
Sarl Ez gyönyörű. Vár rád?
Eszti Nem. Azt se sejti, hogy a világon vagyok.
Sarl Majd megtudja.
Patrik Sarl, beszélhetnénk egy pillanatra négyszemközt?
Sarl Várj már egy kicsit, előbb hallgassuk meg a 

történetet!
Eszti Nincs nagy történet. Reménytelenül szerelmes 

vagyok belé. Már vagy fél éve tart. Anyuék nem értik, 
azt mondják, hogy gecire pszichológushoz kellene 
engemet küldeni. Mintha ők sose estek volna bele 
senkibe. Szóval vártam, hogy majd elmúlik, és nem 
múlt el. Rosszabb lett. Éjjel-nappal emészt, a srácok 
hülyének néznek a suliban. Nem értik. Ők se értik. 
Hogy amikor először megláttam, lepkék köröztek a 
mellkasomban. Ezerszer újranéztem a DVD-t.

Patrik Tessék?
Sarl Hagyd már, hogy végigmondja!
Eszti Itt van a vége.
Sarl Még csak most kezdődik!
Eszti Akkor én lassan el is húznék. Sietek.
Patrik Ne engedd el!
Sarl Várj egy kicsit! Van róla fotód?
Eszti Van.
Sarl Ide vele! Szép példány. El kell ismerni. Nézd csak, 

Oszkár!
Patrik Patrik, az isten szerelmére. Patrik! (Megnézi a képet. 

Esztihez fordul) Ezt nem gondolhatod komolyan…
Sarl Hogy hívják?
Eszti Rambónak.
Sarl Rambo? Csak így?
Eszti Rambo Huge.
Patrik Ez egy pornószínész?
Eszti Olyasmi.
Sarl Szerintem nagyon tehetséges ember. Én már 

láttam pár filmjét.
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Eszti Én mindet láttam. Mind a kétszáznegyvennyolcat. 
És holnapután este mutatják be a legújabbat: Dr. 
Jackass és Mrs. Wilde.

Sarl Már a címe is kecsegtető.
Eszti Elmegyek a bemutatóra.
Patrik Be se engednek.
Eszti Ügyes vagyok, megoldom. Megyek, és 

megismerkedek vele. Már az is elég lesz, ha 
láthatom, ha az orromban érezhetem a bőre illatát, 
ha a nevét sikíthatom. Aztán jöhet bármi. Jöhetnek 
a biztonságiak vagy a rendőrök, akár haza is 
ráncigálhatnak a szüleimhez.

Sarl Biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi baj.
Patrik Sarl, kérlek szépen, ne hergeld tovább!
Sarl Ha én nem hergelem, akkor magát fűti be. Az 

eredmény szempontjából tök mindegy. Finom volt 
a bécsi?

Eszti Igen. Köszönöm szépen!
Sarl Miért nem viszel magaddal egyet az útra?
Eszti Majd veszek valamit a pályaudvaron.
Sarl Van pénzed? Adjak valamennyit?
Eszti Nem, nincs rá szükség. Van nálam elég.
Sarl Biztos?
Eszti Tuti.
Patrik Szerintem meg nem jó ötlet, hogy elmész. Az 

lenne a legjobb, ha szépen hazamennél, és 
még egyszer megbeszélnéd ezt a berlini utat a 
szüleiddel. Ha szépen megkéred őket…

Eszti Nem, nem, nem, nem, nem! Gecire olyan vagy, 
mint anyuék. Semmi rugalmasság, csak hogy ezt 
nem szabad, azt nem szabad, ez hülyeség, az a 
baromság. Olyan nincs, hogy minden, amit én 
csinálok, hülyeség, olyan nincs!

Eszti kirohan.
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Sarl Most komolyan: jó volt ez valamire?
Patrik Nem is értem, miért nem akartam, hogy halálra 

fagyjon valahol, vagy hogy elvesszen Berlinben.
Sarl Minden rendben lesz vele.
Patrik Szerinted csak úgy el kellene indulnia? Neki a 

vakvilágnak?
Sarl Szerintem el se jut Berlinig. Kétlem, hogy fölmérte 

volna az anyagi vonatkozásait ennek az utazásnak.
Patrik …Fölmérte.
Sarl Honnan veszed?
Patrik Nincs meg a tárcám. Nagyon örültem, Sarl, de 

nekem most rohannom kell. További jó munkát.

Patrik futva elindul, de megcsúszik és elesik.

Sarl Megsérültél?
Patrik Ez semmi. Csak egy karcolás.
Sarl Hadd lássam.
Patrik NE NYÚLJ HOZZÁ!

Szünet.

Sarl Most mi van, csak meg akarom néz…
Patrik Ne… nyúlj… a vérhez.

Patrik aprólékosan feltörli a vért.

Sarl Biztos jól vagy?
Patrik Remekül.

Patrik elrohan.
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V. 

AZ ABLAKBA SZORULT KISFIÚ

Gyorsétkezde. Erik, Márton.

Márton (telefonál) Nem? Egészen biztos? Ha netán mégis, 
ezen a számon elér. Jó. Akkor aludjon. (Leteszi) Ő 
sem tud semmit.

Erik Akkor hívd ezt!
Márton Miért nem te hívod?
Erik Mert nem lenne tisztességes.
Márton Ha én hívom, akkor az?
Erik Mondjuk, hogy a te kezed már elég sáros, úgyhogy 

az a pár csöpp nem számít.
Márton Hogy érted, hogy sáros?
Erik Megpróbáltál betörni egy ajtót, elhoztad a barátod 

telefonját, lehallgattad a hangpostáját, és blicceltél 
a villamoson.

Márton A villamost leszámítva mindet te kérted tőlem.
Erik Mondhattál volna nemet.
Márton De Erik, én…
Erik Hívod már?
Márton Nem.
Erik Hogy érted azt, hogy nem?
Márton Úgy, hogy haza akarok menni.
Erik Kaptál enni, nem?
Márton Igen.
Erik De nem tetszett, mi? Anyu kosztját akarod, mi? 

Addig meg a legjobb haverod minden segítség 
nélkül kinn lődörög az utcákon, mint egy 
hajléktalan?
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Márton Szerintem tud magára vigyázni.
Erik Tipikus hozzáállás, Mártonom, tipikus. Csak téged 

ne terheljen a felelősség, ugye? Csak te maradj ki 
mindenből.

Márton Én csak activityzni akartam…
Erik Hívd fel még ezt az egyet!
Márton Nem.
Erik Minél előbb megtaláljuk, annál gyorsabban 

hazamehetsz.
Márton Ez az utolsó. (Tárcsáz) Bocsánat a kései zavarásért, 

Márton vagyok, a Patrik haverja. Nem tudja 
véletlenül, hol lehet a Patrik? Elhagyta a telefonját, 
azt szeretném visszaadni. Aha. Csak még egy 
kérdést, legyen szíves.

Erik Ne finomkodj már! Nincs időnk.
Márton Ismer egy Peti vagy Péter nevű srácot? Úgy sejtjük, 

hogy hozzá mehetett.
Erik Ne beszélj többes számban, te gyík!
Márton Nem? Rendben. Ha mégis eszébe jut valami, ezen 

a számon elér. Jó éjt! (Leteszi) Senki sem tudja, hol 
lehet a Patrik, és senki sem ismeri ezt a Petit.

Erik Miért ismernék? Mi se hallottunk róla.
Márton Nem is akartunk róla hallani. Én az egész ügyről nem 

akarok tudni. Egész éjszaka nem fogok emiatt aludni.
Erik Nem fér a fejembe, hogy volt képes végig 

kijátszani bennünket.
Márton Kicsi koromban nagyon kövér voltam…
Erik Most is inkább a gömb felé hajlasz.
Márton De akkor még kövérebb voltam. És anyu úgy 

döntött, hogy ez nem mehet így tovább. És 
megtiltotta, hogy éjszakánként nassoljak.

Erik Jól tette.
Márton Jól tette vagy sem, én továbbra is lejártam a 

frizsiderhez. Csak most már nem a folyosón 
keresztül, ahol hallotta a lépteimet, hanem az 
előszobán át.
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Erik Hogy jutottál le az előszobáig úgy, hogy nem 
mentél át a folyosón?

Márton Az ablakon keresztül.
Erik Ezt nevezem elszántságnak.
Márton Igen.
Erik Ennek a mesének most tényleg nem volt 

csattanója, vagy csak lemaradtam róla?
Márton Hát az, hogy ha az ember éhes, akkor nagyon 

találékony tud lenni. Akkor is, ha fennáll annak 
a veszélye, hogy beszorul az ablakba, aztán 
miközben kínlódik a kijutással, rázuhan a 
kutyaházra.

Erik Ez megtörtént?
Márton Dehogyis!
Erik Hívd a következőt!
Márton Nem hívom. Hívd te!
Erik De neked már olyan remekül megy.

Az éttermen átrohan Eszti.

Márton Elvitte a hambimat!
Erik Alig volt pár falat.
Márton Az uborka! Az benne maradt. Mindig azt hagyom a 

végére, mert nagyon szeretem!
Erik Akkor rendelj még egyet!
Márton Nincs több pénzem. Azért blicceltem a villamoson, 

pedig sosem szoktam, most is tiszta ideg vagyok.
Erik Hozok neked egy duplát.
Márton Komolyan mondod?
Erik Miért ne mondanám komolyan?
Márton Állj, állj, itt valami csapda van!
Erik Nincs itt semmiféle csapda. Cserébe csak fel kell 

hívnod még egyet.

Márton tárcsáz. Patrik átrohan az éttermen.
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Erik Te, Márton, ez nem a Patrik?
Márton Hasonlít, de nem az.
Erik Szerintem az.
Márton Erik, kérlek szépen! Hát mikor láttad te a Patrikot 

bárhová is szaladni? Még ha hasmenése van, akkor 
is lassított filmhez hasonlóan megy a vécére.

Erik De mi van, ha a ma éjszaka más?
Márton Erik, a Patriknak sose volt ilyen sálja. Ennél jobb 

ízlése van.
Erik De van neki.
Márton Honnan?
Erik Tőlem kapta a szülinapjára.

Szünet.

Márton Most mit csinálsz?
Erik Gyere már, te nyolcadik csapás, te! Utol kell érnünk.
Márton De még nem rendeltél hamburgert nekem!
Erik Szarok a hamburgeredbe egy vastagot! Végre 

megtaláltuk, most nem téveszthetjük szem elől!
Márton De én nem tudok futni!
Erik Az ablakon kimászni, az bezzeg ment.
Márton A kabátom! Meg fogok fázni! Erik!
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VI. 

MOGYORÓ

Mozi. Patrik, Mogyoró.

Patrik Pszt! Láttál itt valakit?
Mogyoró Nem hallak. Túl hangosan nyögnek.
Patrik Láttál itt valakit bejönni?
Mogyoró Mondom túl hangosan nyögnek. Gyere közelebb.
Patrik Egy kislányt. Talán ha tizenhat éves.
Mogyoró Ide nem engednek be kiskorúakat.
Patrik Mégis bejött. Láttam.
Mogyoró Nem kell sugdosnod. Egyedül vagyunk a moziban.
Patrik Figyelj, meg kell találnom azt a kislányt.
Mogyoró Minek neked kislány? Neked nagylány való.
Patrik Te azt… te rólam… Nem! A lány ellopta…
Mogyoró Várj egy pillanatot, ez a kedvenc részem!

Szünet.

Mogyoró (tapsol) Ez az! No most mondd!
Patrik A csaj ellopta a pénztárcámat, benne minden 

iratommal.
Mogyoró Fújd már ki magad! Ez a spuri senkinek se tesz jót. 

Ülj közelebb. Mogyorót?
Patrik Nem, köszönöm, nem vagyok éhes.
Mogyoró Téged honnan szalajtottak?
Patrik Csak bejöttem megtalálni a kiscsajt.
Mogyoró Semmi huzivoni? Semmi digidugi?
Patrik Nem!
Mogyoró Fogalmad sincs, ki vagyok én, mi?
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Patrik Nincs, és e pillanatban nem is érdekel.
Mogyoró Városi legenda. Az vagyok. A pornómozik 

legismertebb nézője.
Patrik Örvendek. Én meg a legnagyobb barom vagyok.
Mogyoró Beülsz a moziba kicsit elheverni, történetesen épp 

ebbe a moziba, és mondjuk társaságra vágysz. 
Elnyújtózol a kényelmes üléseken, és koncentrálni 
kezdesz a filmre. De nincs történés. Nincs sztori. Csak 
szárazbaszás. Ilyenkor bukkanok fel. Végiglibegek a 
sorok között, úgy teszek, mintha észre se venném, 
hogy megnézik a harisnyatartómat, körbenézek, 
mintha keresnék valakit. Megkínállak mogyoróval. 
Tudod, hogy hívnak?

Patrik Fogalmam sincs.
Mogyoró Mogyoró vagyok.
Patrik Á, értem, viccelni próbálsz. Mennem kell.
Mogyoró Ez nem vicc! Ez kurvára nem vicc!
Patrik Ide figyelj! Mélyen megértem, hogy felkapod a 

vizet, mert szarok a tréfáidra, de el kell kapnom 
egy piszkos kis tolvajt, aztán pedig még ma éjszaka 
meg kell találnom egy ismerősömet, mielőtt lelécel 
Angliába. Nincs időm. Egyre kevesebb időm van. 
Most miért bőgsz?

Mogyoró Egész éjjel senki utánam se kap. Már épp 
ugrándozni kezdtem, hogy legalább te mozdulj 
rám. Erre téged se érdekellek.

Patrik Ezt nem csinálhatod velem.
Mogyoró Ülj közelebb! Vigasztalj meg!
Patrik Nem.
Mogyoró Akkor én ülök közelebb.
Patrik Nem!
Mogyoró Nem kell beszarnod tőlem. Én csak a Mogyoró 

vagyok.
Patrik Megyek. Már megint?
Mogyoró Mindjárt elmúlik. Mindjárt. Miért nem maradsz 

még egy kicsit?
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Patrik Jó, egy percet még maradok. De csak…
Mogyoró Várj, ez egy nagyon jó rész.

Szünet. Belép Erik és Márton.

Márton De a Patrik sose járna ilyen helyekre.
Erik Láttad, hogy ide jött be, nem?
Márton Igen, láttam, hogy az a fickó, akit követünk, ide jött 

be, de szerintem az nem a Patrik.
Mogyoró (tapsol) Ez az!
Patrik Hallgass már!
Erik Kérdezd meg, van-e ott valaki!
Márton Miért mindig én?
Erik Csak.
Márton Van ott valaki? Patrik, te vagy?
Mogyoró Mi az isten van már?
Patrik Maradj csöndben.
Mogyoró Miért?
Patrik Ezek engem keresnek.
Erik Vedd elő a mobilodat, benézünk a székek közé.
Márton A tiéden is van zseblámpa!
Erik Majd én is előveszem, csak csináld már!
Mogyoró Ez olyan izgi!
Patrik Inkább gáz. Nem tudom, hogy találtak meg.
Mogyoró Várj már, akkor most te keresel, vagy téged 

keresnek?
Patrik Mindkettő. Úgy látszik.
Mogyoró A filmnek mindjárt vége.
Patrik Át kellene másznom a székek alatt.
Mogyoró Ha egy kis eszed van, nem érsz hozzá a padlóhoz.
Patrik Túlságosan is jól ismered ezt a terepet, ugye?
Mogyoró Valahol lenni kell, amikor nem vagy sehol. Ha 

tovább süppedsz, elnyel az üléshuzat.
Patrik És amikor vagy valahol, akkor hol vagy?
Mogyoró Mi az, hirtelen kedved támadt dumcsizni?
Patrik Hát mi az istent csinálhatnék?
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Mogyoró Volnának ötleteim. Jó, ha nem, hát nem. 
Amikor nem vagyok itt, otthon vagyok. Vagy a 
munkahelyemen.

Patrik Hol dolgozol?
Mogyoró Az itt és most teljesen mindegy, nem?
Márton Patrik! Patrik, ha te vagy, akkor bújj elő!
Erik Mondom szépen, hogy ő volt az.
Márton Én nem érzem itt jól magam.
Erik Kuss, és keress tovább!
Márton De ez a film…
Erik A földet nézd!
Mogyoró És te?
Patrik Mondtam már: a pénztárcámat keresem.
Mogyoró És ők?
Patrik A haverjaim. Megléptem tőlük.
Mogyoró Hogy megtaláld a pénztárcádat.
Patrik Nem. Hogy megtaláljam az ismerősömet.
Mogyoró Izgalmasan hangzik. Nem akarsz megcsókolni?
Patrik Beteg vagyok.
Mogyoró Ez a leghülyébb kifogás, amit életemben 

hallottam. És mi a probléma? A szemed rossz? Vagy 
talán mélyebben fekvő gondjaid vannak?

Patrik Hagyjuk.
Mogyoró Akkor én most sikítok egyet, jó?
Patrik Ne!
Mogyoró Gyerünk! Ki vele! Nem látszol betegnek. Nyögd 

már ki, az úristenit neki!
Patrik Nem látszom betegnek… Még nem…
Mogyoró Ó… És akit keresel?
Patrik Tőle kaptam. Ajándékba.
Mogyoró Ne. Ezt ne. Add a kezed! Lélegezz mélyeket! Ne 

gondolj rá! Gondolj a pénztárcádra! Gondolj a 
haverjaidra!

Erik Márton, hova tűntél?
Márton Csak találtam valamit.
Erik Azonnal rakd le a pop-cornt, hallod? A-zon-nal!
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Patrik Mindjárt ideérnek.
Mogyoró Nem mintha rám tartozna, de nem kellene nekik 

elmagyarázni a szitut?
Patrik Túl soká tartana. Meg aztán lehet, hogy többet 

nem beszélnének velem.
Mogyoró Van egy ötletem.
Patrik Mondd! Gyorsan!
Mogyoró Amikor nem figyelnek, surranj ki, amilyen 

csöndesen csak lehet.
Patrik Miért segítesz?
Mogyoró Mert a Mogyoró vagyok. (Állva tapsol) Ez az!
Erik Ki van ott?
Mogyoró Szevasztok, fiúk!
Márton Mondtam, hogy nem a Patrik.
Erik De nem is őt követtük. Itt kell lennie.
Mogyoró Nem kértek egy kis mogyorót, fiúk?

Patrik kivárja a pillanatot, és kimegy.

Erik Nem, köszi! A haverunkat keressük.
Márton Te vega vagy, neked könnyű. De nekem az a kiscsaj 

lenyúlta a hamburgeremet, és attól, hogy ígértél 
nekem egy másikat, még mindig éhes vagyok!

Erik Nincs időnk zabálni, gömbvillám!
Márton Nekem van időm zabálni, mert én tudom, hogy 

nem a Patrikot láttuk. A Patrik sose jött volna be 
egy ilyen helyre.

Erik A Patrik sose jött volna ki éjjel az utcára.
Márton Légy szíves, és hagyj nekem öt perc luftot, 

rendben? Az én fizikumom nem arra van teremtve, 
hogy szaladgáljak.

Erik Ne nézd azt a rohadt filmet, hanem keress tovább! 
Itt kell lennie.

Márton Hol az a mogyoró?
Mogyoró Hm, azt hiszem, kiejthettem valahol. Itt kell, hogy 

legyen.
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Erik Mártonom, erre nincs időnk!
Mogyoró Mártonom, gyere ide azzal a telefonnal! Keressük 

meg a Mogyorót együtt!
Erik Te! Nem láttál itt senkit?
Mogyoró Órák óta egyedül vagyok. Senki sincs itt.
Márton Jól vagy?
Mogyoró Egy picit fülledt itt a levegő. Ide világíts, 

Mártonom! Ide.
Erik Márton!
Márton Hova?
Mogyoró Ez az, egy kicsit jobbra.
Márton Mit csinálsz? Ne, ezt ne!
Mogyoró El se tudom mondani, milyen magányos vagyok, 

Márton mackó.
Erik Márton!
Márton Mennem kell.
Mogyoró Menj csak… Én majd elücsörgök itt még pár 

órát…
Márton Ne, ne, ne, nem azért mondtam. Nem úgy 

gondoltam. Kérsz egy zsebkendőt?
Mogyoró A zsebedben van?
Márton Igen, de…
Erik Márton, gyere már!
Márton Ezt ne, légy szíves, ezt ne csináld…!
Erik Márton! Történt valami? Hol a fenében vagy? 

Leejtetted a telefonodat? Márton, hallasz? Itt 
foglak hagyni! Hallod? Már megyek is! Már az 
ajtónál vagyok. Márton?
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VII. 

A ZSEB

Pályaudvar. Pad. Patrik, Aranka.

Aranka Ébresztő.
Patrik Csak még egy kicsit…
Aranka Azt mondtam, ébresztő!
Patrik Bocsánat, biztos úr… hölgy… asszony.
Aranka Fölpattan. Lábra áll. Így. Mégis mit képzel, hol van? 

Itt nem lehet aludni.
Patrik Kerestem valakit. Valakiket, már magam se tudom. 

Órák óta. Aztán csak úgy elkapott a fáradtság. 
Tetszik tudni, én általában ilyenkor már rég nem 
vagyok ébren.

Aranka Keresett valakit. Így már mindjárt érthető. Lesz 
szíves megmutatni az iratait!

Patrik Egy pillanat… Nincsenek nálam.
Aranka Semmi baj. Biztosan csak eltulajdonították a 

pénztárcáját.
Patrik Igen.
Aranka És éppen azt a személyt keresi, aki eltulajdonította, 

igaz?
Patrik Így van.
Aranka És jó oka van feltételezni, hogy az a személy épp a 

pályaudvaron bujkál, mert utazni készül.
Patrik Igen!
Aranka Mondja, fiam, kit néz maga hülyének? Tudja maga, 

hogy én hány ilyen mesét hallgatok végig naponta? 
Ezret. Meg ezret. Meg ezret. Most hallgat, ugye?

Patrik Nem tudom, mit mondhatnék.
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Aranka Kezdjük a nevével. Ne, ne, ne, kitalálom. Oszkár, 
igaz? Ne nézzen rám ilyen meglepetten. Az a 
dolgom, hogy tudjam, kik ólálkodnak föl-alá a 
körzetemben. Szóval milyen Oszkár?

Patrik …Kovács. Kovács Oszkár.
Aranka Na végre: egy őszinte válasz. Mióta ismeri B. Károly 

körözött személyt?
Patrik Kicsodát?
Aranka Az alvilági körökben többnyire a Sarl álnéven 

szerepel.
Patrik Ma este ismerkedtünk meg.
Aranka Csak természetes. Maguk mind csak futólag 

ismerik egymást, és csak igen rövid ideje.
Patrik Kérdezze meg, ha nem hiszi.
Aranka Majd épp egy buzi kurvát fogok megkérdezni. Hol 

tartózkodik most ez a Sarl nevű egyén?
Patrik Nem tudom.
Aranka Nem? Így is jó. Pakolja ki a zsebeit! Két vonaljegy, 

aprópénz, kulcsok… A másikat is! Mi ez?
Patrik Azt egy utcai árustól vettem.
Aranka Minek ez magának?
Patrik Megtetszett.
Aranka Igen, igen. Az ilyen fegyvernek minősülő tárgyakat 

az ember pusztán azért szokta magával hordani, 
mert szépek. Kit akart ezzel meglékelni, fiam?

Patrik Senkit.
Aranka Látom, ahogy reszket a szemöldöke. Ismételten 

megkérdem: kit néz maga hülyének?
Patrik Senkit!
Aranka Na, na, na, hát mitől lettünk egyszerre ilyen 

idegesek?
Patrik Attól, hogy lassan megvirrad, nekem pedig még 

rengeteg dolgom van ma éjszaka.
Aranka Bármi is az, máskorra fogja halasztani. (Megcsörren 

a telefonja) Egy pillanat. Kicsim, éppen dolgozom. 
Igen, igen, azt hiszem, tényleg elfelejtettem. 
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Nemsokára hazaérek, és adok valamit enni. Vagy 
hozzak valamit a boltból? Egy kis csokikát? Nem, 
nem tudok gyorsabban. Tudod, hogy mindez csak 
azért van, mert anyuci félt téged. Nem most fogom 
ezt veled megbeszélni. Mondom, nem most! Na 
csak azt próbáld meg! Ha nem teszed le azonnal a 
telefont, holnap is bezárva maradsz a szobádban, 
te elfajzott rohadék! Egész nap! (Leteszi) Hová 
indult el, fiam?

Patrik Csak kicsit odébb akartam menni. Gondoltam, 
nem tartozik rám.

Aranka Megfordul. Mi az a farzsebében?
Patrik Egy papír.
Aranka Az előbb azt mondtam, ürítse ki a zsebeit. Miért 

maradt az mégis benne?
Patrik Mert… nem fontos.
Aranka Azt majd én eldöntöm, hogy mi fontos, meg mi 

nem. Adja ide.
Patrik Nem!
Aranka Miért is?
Patrik Az csak egy papír. Semmi jelentősége nincs.
Aranka Elég volt a rizsából. Ideadod, vagy lepuffantalak, 

mint egy döglődő kutyát! Ez volt olyan nehéz?

Szünet.

Aranka  Te rohadt kis perverz.
Patrik Tessék?
Aranka Ezt el akartad titkolni előlem, mi?
Patrik Nem gondoltam, hogy magára tartozik.
Aranka Hát kire tartozna, ha nem rám?
Patrik Senkire.
Aranka Hogy szedted össze?
Patrik Ez végképp nem tartozik a biztos asszonyra.
Aranka Az ilyenek miatt tartunk ott, ahol tartunk! Az 

ilyenek miatt nem merem kiengedni a fiamat az 
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utcára szombat éjjel! Miattatok rohad szét minden, 
de minden. Az én időmben ti se voltatok, meg 
ilyen szarok se voltak az utcákon, legfeljebb egy 
kankót lehetett begyűjteni! Az ilyenek teszik 
tönkre a tisztességes adófizető népet!

Patrik Kissé eltúlozza, nem gondolja?
Aranka Kuss! Térdre!
Patrik Ez teljesen szükségtelen…
Aranka Azt mondtam, térdre!
Patrik Jó, csak ne fogja rám azt a szart, legyen szíves!
Aranka Vedd föl azt a kést!
Patrik Miért?
Aranka Ne kérdezősködj, hanem vedd föl! Úgy. Most fogd 

erősen a jobb kezedbe! Jobbkezes vagy, ugye?
Patrik Engedje le a pisztolyt. Legyen szíves!
Aranka Most vágj bele a lábamba!
Patrik Hogy mondta???
Aranka Jól hallottad. Vágj bele. Egy kicsit. Csináld, mert 

különben…
Patrik Kérem szépen, hagyjon békén. Elmegyek az őrsre. 

Elmegyek akárhova.
Aranka Akkor kellett volna gondolkoznod, amikor rossz 

lyukba dugtad, te nyomorék. Hányingerem van 
tőled. Hogy érezze az ember biztonságban magát, 
mi? Hogy legyen önfeledt a saját városában, 
amikor ilyenekkel van tele, mint te? Azt mondtam, 
vágd a kést a lábamba, te elfajzott, te! Mi az? 
Mutasd a tenyered!

Patrik Csak egy seb.
Aranka Verekedtél is, mi, te leprás!
Patrik Nem!
Aranka Vérzik?
Patrik Úgy látszik, felszakadt…
Aranka A hátad mögé! Tedd a hátad mögé a bal kezedet, 

a jobbal meg vágj belém! Csináld már, te 
pestisgazda! Hé, hé, hé, mit csinálsz?
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Patrik végighúzza a pengét véres tenyerén.

Patrik Most miért húzódott el? Tartsa a lábát.
Aranka Te beteg fasz!
Patrik Gyerünk! Azt szerette volna, ha megvágom, hát 

most megteszem. Egy kicsit.
Aranka Dobd el azt a kést!
Patrik Már hajítom is.
Aranka Ne! Inkább ne!
Patrik Most akkor tessék eldönteni, hogy dobjam vagy ne 

dobjam.
Aranka Ne mozdulj! Maradj ott, ahol vagy!
Patrik Mi a baj, biztos asszony?
Aranka Ne közelíts! Nekem gyerekem van!
Patrik Igen, hallottam az imént. Biztosan megérti majd. A 

magáé veszélyes szakma.
Aranka MARADJ OTT, AHOL VAGY!!!

Patrik feláll.

Patrik Én most elmegyek, jó?
Aranka Az még jobb! Menj! Tűnj innen!

Patrik elindul.
 
Patrik Van itt még valami. Üdvözlöm a kisfiát.
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VIII. 

HATALOMVÁLTÁS

Kávézó. Erik, Márton.

Erik Nahát, kit látnak szemeim! A harmadik kávémat 
iszom, egy órája itt várok rád, és azon töprengek, 
hogy méltóztatsz-e egyszer csak felbukkanni 
végre, s megmagyarázni, miért is hagytál ott azon 
az undorító helyen. Mi lett volna, ha valaki meglát, 
Mártonom? Mi? Zabálni voltál, ugye? Az a rohadt 
hamburger fontosabb, mint hogy megtaláld a 
haverodat, nem?

Márton Ugyan, fogd már be a lepcses pofádat!
Erik Mit mondtál?
Márton Mutogassam el? Egész éjjel jártatod, jártatod, de 

még semmit nem csináltál. Mártonom, hívd fel ezt, 
Mártonom, tedd arrébb azt.

Erik Nekem még senki nem mondta, hogy fogjam be a 
lepcses pofámat.

Márton Azt gyanítom, épp itt volt az ideje. Ezt a sütit pedig 
elkobzom.

Erik Hol voltál?
Márton Semmi közöd hozzá.
Erik Mindegy is, nem érdekel, de már megint 

elveszítettük a Patrikot, és ez a te hibád.
Márton Először is: nem veszítettük el, mert nem is volt meg 

soha. Másodszor: nem lehet az én hibám, mert 
én eleve el se akartam indulni erre a keresgélésre. 
Harmadszor: elveszem a másik sütidet is, mert 
leesett a vércukorszintem.
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Erik Te be vagy drogozva.
Márton Hm, lehet. Belegondoltál már, mit csinálunk, ha 

megtaláljuk a Patrikot?
Erik Hogyhogy mit csinálunk?
Márton Mi lesz akkor? Egész este ezen gondolkodom. 

Hogy addig oké, hogy megtaláljuk, de aztán mi 
lesz?

Erik …Segítünk neki.
Márton Miben is?
Erik Kezelni a helyzetet.
Márton Honnan tudod, hogy nem tudja kezelni a 

helyzetet? Oké, persze, sokkot kapott, mindenki 
sokkot kapna a helyében. De bajban van-e?

Erik Hogy a fenébe ne lenne bajban, amikor…
Márton Ez a te feltételezésed.
Erik Mit akarsz ezzel mondani?
Márton Hogy nem a Patrik miatt keressük a Patrikot, 

hanem miattad.
Erik Hogy érted azt, hogy miattam?
Márton Mit tudom én. De nem lepődnék meg, ha a 

Rorschach-teszt valami beteges bizonyítási vagy 
hősködési vágyat mutatna ki nálad.

Erik Kikérem magamnak!
Márton Nekem tulajdonképpen semmi kifogásom ez ellen. 

Csak ismerd be!
Erik Nincs mit beismernem. 
Márton Akkor nem keressük tovább.
Erik Hogyhogy nem?
Márton Én tudok várni.

Szünet.

Erik Aggódom érte.
Márton És még?
Erik Jó, biztos az is benne van, hogy hősködni akarok. 

Most jó?
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Szünet.

Márton (kiteszi a telefonját) Csörög.
Erik Ha csörög, akkor vedd föl.
Márton Eszem ágában sincs.
Erik Ha ilyenkor hívnak, biztos fontos. Talán valaki 

megtudott valamit, és jelenteni akarja.
Márton Elképzelhető.
Erik Megőrjítesz! Vedd már fel!
Márton Majd te felveszed.
Erik Te beszéltél velük.
Márton Így van, most pedig te fogsz.
Erik Nem.
Márton Oké. Lefoglalom a kávédat is, ha nem baj.

Szünet. 

Erik Ó, hogy dögölnél meg… Halló.
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IX. 

LAKOMA UTÁN

Bezárt vágóhíd. Lány, Fiú, Patrik.

Fiú …Hősiesen vágott neki az éjszakának. Csillagok és 
utcai lámpák alatt, jelzőlámpák és neonreklámok 
fényében bolyongott. Már annyira éhes volt, 
hogy szó szerint, mondom, szó szerint fel tudott 
volna falni egy egész tehenet. Szőröstül-bőröstül. 
Étvágyának nőttével egyre kevésbé emlékezett 
az undorra, és egyre inkább elfelejtette, miféle 
ínyencségeket is fogyasztott eddig. Ilyen az éhség, 
hölgyeim és uraim. Elfeledteti a táplálkozási 
szokásokat, el a jó ízlés határait, el a gasztronómia 
esztétikai normáit. Hősünk is, ez a reszkető, vékony 
alak, így feledkezett meg mindenről, ami szép volt 
a fogyasztásban: a hajnali napsütésben fürdőző 
kiadós reggelikről, a vasárnapi ebédekről, a 
romantikus vacsorákról.

Patrik Bocsánat. A lány. Jól van?

Szünet.

Fiú Már alig vitte a lába. Gyomra helyére iszonyú 
örvényt ültettek az istenek. Ó, nem is örvény 
volt ez már, hanem fekete lyuk, a vágyak 
szupernóvájából született sötét mágneses erő, 
amely magát az életet is meghaladta. Ennek a 
képződménynek ugyanis már semmi köze nem 
volt az élni akaráshoz. Mint egy természetellenes 
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létező. De hát mégsem volt az, hisz minden 
molekuláját, minden anyagát és antianyagát 
hősünk teste hozta létre, és mi más a természet, 
mint amit a test létrehoz!

Lány Ne pofozz már!
Patrik Bocs. Azt hittem, elájultál. Vagy rosszabb.
Lány Semmi bajom.
Patrik Segítsek felülni?
Lány Nincs itt senki?
Patrik Nincs.
Fiú Az éhség maga volt a természet. Maga a 

természet!
Lány Cica, abbahagyhatod.
Fiú Egyre fáradtabb lett, egyre nyomorultabb és egyre 

éhesebb. És az utolsó a legrosszabb. Elfeledteti az 
előző kettőt. Mert ki gondol a fájó lábakra vagy 
a sors közönyére, amikor másutt fáj, egy sokkal 
eldugottabb és mélyebb helyen, ahol nincsenek 
izmok és nincsenek sérülések, csak a színtiszta vágy.

Lány Hallasz? Abbahagyhatod. Elmentek.
Fiú Ebben az állapotban, ehhez a hipnózishoz 

hasonlatos lebegésben, amit mi csak nagyon 
hosszú autóutakon vagy orvosi altatásban 
érhetünk el, így érkezett meg úti céljához. Belépett 
és széjjelnézett. Ennyi ételt még soha életében 
nem látott.

Lány Esküszöm, lehúzok egy kampót, és felakasztom rá. 
Cica, még dolgunk van!

Patrik Kihez beszél?
Lány A közönséghez.
Patrik Miféle közönséghez?
Lány Fogalmam sincs, már megint hallucinál valamit.
Fiú Felemelte az első falatot. A vágy már annyira 

elhatalmasodott rajta, hogy értelmetlenné vált 
az íz fogalma, ő mégis egyetlen kicsi rozsszemet 
emelt fel az asztalról, hogy megízlelje. Hogy 
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hírnököt küldjön az éhség birodalmába. Az első 
lépés után azonban már nem volt megállás.

Patrik Jól van?
Lány Persze, hogy jól van. Csak sietnünk kell, és attól 

tartok, addig nem hagyja abba, ameddig végig 
nem mondta. Te meg mit szégyenlősködsz?

Patrik Meztelen vagy.
Lány Dehogyis! Tele vagyok uborkával. Úgy látszik, nem 

szerették az uborkát.
Patrik Kik?
Lány A vendégek.
Fiú Az első falat még apró volt, de a második már 

nem: egy zsíros csülköt emelt fel az asztalról. Úgy 
nyelte el, hogy meg se rágta. A szaft lecsorgott 
papirusszerű nyakbőrén. Nem vette észre, mert 
akkor már a következő fogásnál tartott, egy még 
zsírosabb cupákot nyomott a szájába, és érezte, 
ahogy a gyomrában tátongó fekete lyuk ezt is, azt 
is elnyeli. Mintha sose lettek volna. Az éhség pedig 
nem csitult, sőt most, hogy megkapta a magáét, 
mintha még vadállatibb erőre kapott volna.

Patrik Miről beszél?
Lány Klasszikus történet. Imádja előadni a lakomákon.
Patrik Lakomákon?
Lány Szedd le a hasamról azt a kolbászdarabot, kérlek! 

Meg is eheted.
Patrik Nem vagyok éhes.
Lány Akkor ne edd meg, csak tedd a tálcára.
Fiú Észre sem vette, ahogy a saláta lecsúszott a torkán. 

Az apróbb dolgok csak úgy eltűntek benne. A 
sajtdarabok szinte azonnal feloldódtak a kozmikus 
csöndben, ami benne lakozott. Ugyanígy a csirkemell 
szeletek, ugyanígy a reszkető kocsonyafalatok.

Lány Ember, hát nem érted, hogy elmentek? Az asztal 
alatt megtalálod a ruhámat. Ideadnád, kérlek?

Patrik Tessék.



117

Lány Vérzel?
Patrik Egy kicsit.
Lány Hadd nézzem!
Patrik Ne!
Fiú És a sültek, amiket meg sem számolt, mielőtt az 

arcába nyomta őket! És a forró sonkadarabok, 
amiket rágás nélkül nyelt le, az egyiktől majdnem 
meg is fulladt, és azt hitte, az lesz a halála, aztán 
az istenek jóvoltából mégis sikerült leerőszakolnia 
a torkán! Már nem beszélhetünk falatokról, csak 
egészben lenyelt, hatalmas objektumokról, 
amelyek e korlátlan emésztés áldozatává váltak.

Patrik Miért nem hagyja abba?
Lány Mert úgy érzi, nem teljesedett ki. Elő kellett volna 

adnia ezt a számot valamikor a lakoma alatt, de 
nem voltak rá kíváncsiak. Most frusztrált, és csak 
azért is elmeséli.

Patrik Miféle lakoma volt ez?
Lány Amolyan elit buli.
Patrik És te voltál a főfogás? 
Lány Ja, csak kicsit bealudtam a vége felé. Tök jó, hogy 

jöttél, még lekéstem volna a következő fellépést.
Patrik Fellépést?
Lány Ja. A cica meg én bérelhetőek vagyunk mindenféle 

alkalomra. Kérsz egy névjegykártyát?
Fiú Így pusztította el hősünk az egész termet. Ha látta 

volna valaki, valószínűleg nem hisz a szemének. 
Ez a vékony srác szisztematikusan haladt végig az 
asztalon, nyomában üres tálcák és kinyalt tányérok 
sora. Nem kerülgette az asztalokat, egyszerűen 
felugrott rájuk, és úgy mászva, túrva ette, ami csak 
elé került. A csontok kiköpésével se bajlódott: a 
gyomrában tanyázó fekete lyuk bármit elnyelt, ami 
belékerült.

Lány Keresd meg a cipőmet, légy szíves! Nem szeretnék 
ebben a trutyiban lemászni az asztalról.
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Patrik Szóval színészek vagytok?
Lány Olyasmi. De ez nem teljesen pontos meghatározás.
Patrik Hivatásos tálalóasztal.
Lány Tálalóasztal, kamufeleség, kamugyermek, 

kamuanya. Azt játszom, amire épp szükséged van.
Patrik A cipőd.
Fiú A hosszú asztal végében ott állt a torta. Menyegzői 

torta lehetett, vagy valami hasonlóan magasztos 
indokból készíttetett habcsoda. Amikor már 
minden elfogyott, amikor már csak zsírban 
tocsogó hősünk fetrengett még mindig étel után 
nyüszítve az asztal tetején, elindult a torta felé. Ez 
fogja megkoronázni az estét, ez lesz a desszert a 
nagy zabálás után!

Lány Cica, állj le! (Patrikhoz) Egyszer meg fogok 
bolondulni tőle. Biztos nincs semmi baja a 
kezednek?

Patrik Semmi, kicsit megvágtam.
Lány Elég mélyen vágtad meg.
Patrik Mondtam, hogy ne nyúlj hozzá!
Fiú Nekiesett a tortának. Két kézzel markolta a 

langyos piskótát, a csokoládé- és vaníliakrémet. 
Minőségileg tulajdonképpen nem beszélhetünk 
differenciáról az eddig fogyasztottak és a torta 
között. Hősünk már rég nem érezte a különbséget 
az édes és a sós, a keserű és a savanyú között. A 
világ minden íze egyetleneggyé olvadt össze, 
amely pedig a csillapítás íze volt. És amely 
paradox módon nem csillapított az égadta 
világon semmit.

Lány Figyelj már, ha így folytatod, az ipse lelép 
Londonba, mielőtt odaérnénk.

Patrik Még egy munka?
Lány Egy úri csemete az apukájával reggelizik, és mi 

vagyunk a kísérői.
Patrik Hogyhogy a kísérői?
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Lány Én leszek a barátnője, ez a szerencsétlen meg a 
legjobb barátja. A szerencsegyerek szeretné, ha 
apuka azt látná, hogy van valakije.

Patrik Ez nem szomorú?
Lány Dehogynem.
Fiú Már az alapoknál tartott. A legnagyobb 

tortakarimánál. Ujjai között tejszínhab csöpögött a 
földre. Hősünk mégsem hagyta abba, nem hagyta 
a benne lakozó űr, az a végtelen kozmosz, ami 
ott lüktetett benne. Hányinger gyötörte, de nem 
törődött vele. Lába felmondta a szolgálatot, a 
hasán feküdve tömte magába, amit a tálcán talált.

Lány Hívom a taxit, cica! Gyere ki a szerepből! Te mit 
fogsz csinálni?

Patrik Azt hiszem, hazamegyek.
Lány Csalódottnak tűnsz.
Patrik Csak fáradt vagyok.
Fiú És akkor meglátta! Meglátta az utolsó ételdarabot, 

ami az asztalon maradt. Eredetileg valószínűleg a 
tortára kellett volna feltenni, de a feledékeny kezek 
jóvoltából egy külön tányéron feküdt. Egy rikító, 
gyönyörűen megmunkált marcipánrózsa. Érte 
nyúlt, és egészben bevette a szájába.

Lány (telefonál) A régi vágóhídhoz kérnék szépen egy 
kocsit. A nevemet nem mondanám meg, ha lehet. 
Köszönöm. Bejöhetsz velünk a belvárosba, ha 
szeretnél.

Patrik Azt hiszem, nem lesz rá szükség.
Fiú Ki tudja, mi történhetett. Talán megakadt a torkán 

ez az utolsó falat? Vagy az a gyomor, ami fekete 
lyuknak, kozmikus térnek látszott, egyik pillanatról 
a másikra bezárult? Talán a test elégelte meg a 
terhelést? Soha nem tudjuk meg. Csak azt tudjuk, 
hogy hősünk soha többé nem kelt fel attól az 
asztaltól. Úgy találtak rá, összeaszva és soványan, 
ahogy elindult valamikor ezer évvel ezelőtt. Az 
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orvosok, akik felboncolták és minden porcikáját 
végigtanulmányozták, bár maguk sem értették, 
hogyan lehetséges ez, úgy ítélték meg: hősünk 
éhen halt.

Szünet.

Lány Befejezted?
Fiú Be.
Lány A taxi mindjárt megérkezik.
Fiú Nincs kedvem fellépni.
Lány Nem kérdeztelek. Ezt egy hete lefoglalták.
Fiú Hagymaszagod van.
Lány Annál kívánatosabb leszek apuci szemében. Egy 

menyecske, aki főz.
Fiú Egy menyecske, aki nem zuhanyozik.
Lány Na gyerünk, ez a Peti már biztosan ideges. Jól 

vagy?
Patrik Kicsit megszédültem.
Lány Reszketsz.
Patrik A fáradtság.

Szünet.

Patrik …Meggondoltam magam. Mégis veletek mennék.
Fiú Ez kicsoda?
Lány Nem mindegy? Szüksége van egy fuvarra. Segített 

felöltözni, míg te elmerültél a szent művészetben.
Fiú Nekem is jár, érted? Nekem is jár.
Lány Értem, cica, értem.
Fiú Igazi szerepeket akarok, nem orgiákat meg 

fogadásokat, ahol valakiknek a valakijét 
kell eljátszanom. Monológokat akarok. 
Problémamegoldást akarok. Mondani akarok 
valamit.

Lány Ezt már ezerszer megbeszéltük.
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Fiú És mindig azt mondod, ez az utolsó.
Lány Tudod, hogy hazudok.
Fiú Igen.
Lány Akkor meg?

Szünet.

Fiú Hogy is hívnak ma este?
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X. 

VALAMIT VISZ A VÍZ

Híd. Alex, Erik, Márton.

Alex Gyertek ide, gyertek!
Erik Te megbolondultál, Mártonom? Nem látod, hogy 

tök részeg?
Márton Na és. Attól még lehet, hogy tud segíteni.
Erik Nem tud, és azon felül még veszélyes is lehet.
Márton Veszélyes? Ez? Szerintem, ha elhúznánk a korláttól, 

átmenne rongybabába.
Erik Mártonom, megparancsolom, hogy gyere vissza! 

Iszonyú furcsán viselkedsz, amióta kijöttél a 
moziból.

Márton Tudod, hogy milyen szórakoztató vagy, amikor 
parancsolgatsz?

Alex Gyertek! Gyertek!
Erik Márton, ne!
Márton Jó estét!
Alex Milyen kedves kisfiúk vagytok ti. Milyen aranyosak.
Erik Kikérem magamnak!
Márton Tű, cérna, pofa bevarr.
Alex Látod ezt?
Márton Látom.
Alex Szeretnéd?
Márton Attól tartok, amikor holnap reggel felébred, 

hiányozni fog magának.
Alex Nem fog. Van még.
Márton Nem okos dolog ennyi pénzt szorongatnia a híd 

közepén éjjel.
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Erik Sőt, ebben az állapotban egyáltalán nem okos a 
híd közepén lennie. Nem fél, hogy leesik?

Alex Miféle állapotban?
Márton Minden tiszteletem, de maga teljesen részeg.
Alex Nem vagyok részeg.
Márton Akkor ami abból az üvegből hiányzik, azt biztosan 

beöntötte a folyóba, mi?
Alex A folyóba…
Erik Ez annyira kínos.
Márton Mi?
Erik Nem bírom nézni, ha egy felnőtt sír.
Márton Tessék rám figyelni, jó? Nyugi. Tudja-e véletlenül, 

merre van itt egy étterem? Valahol a híd lábánál.
Erik Honnan tudná, nem látod, hogy külföldi?
Márton És ha külföldi, akkor nem ismerhet éttermeket?
Alex Nem tudom…
Márton  Akkor látott-e egy piros dzsekis srácot errefelé? 

Olyan ízléstelen sál van a nyakában.
Erik Nem is ízléstelen!
Alex Hús…
Erik Ez is éhes. Mi van ma, a zabagépek világnapja?
Márton Nem, a vízihulláké. Értette, hogy mit mondtam?
Alex Igen.
Márton És látta a barátunkat?
Alex Korábban. Sokkal, sokkal korábban.
Erik Mikor?
Alex Nem tudom. Korábban. A büdös kis ribanc… 

Vegyétek el.
Márton Nincs szükségünk a pénzére. Tegye szépen a 

zsebébe, jó?
Alex Nekem nem kell!!!
Márton Nekünk sem.
Alex Nagyon szépek vagytok…
Erik Ez egy perverz, Mártonom, menjünk innen!
Alex Nem akarsz a hotelszobámban aludni?
Márton Nem.
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Alex És te?
Erik Gusztustalan!
Alex Nem is kell. Nem baj. Már mindegy.
Erik Mit csinál? Zokni van az agya helyén?
Márton Beleszórta. Az utolsó bankjegyig.
Erik Bolond.
Márton Csak részeg. A többi cucc is a magáé? A poggyász, 

ami ott úszkál?
Alex Igyatok velem!
Erik Undorító. Mártonom, kezdek komolyan aggódni 

érted.
Márton Most miért? Csak egy kortyot ittam.
Erik Te soha nem iszol.
Márton Na és, ha soha nem iszom? Akkor mi van?
Erik Itt részegeskedsz egy turistával, miközben a Patrik 

ki tudja, hol van, és ki tudja, mit csinál!
Márton Szánalmasak az érzelmi zsarolási kísérleteid. Csak 

mondom. Szóval a magáé a koffer?
Alex Az nem koffer… Az egy egész élet… Mindenem 

abban volt, mindenem.
Márton Akkor miért dobta a vízbe?
Alex Nem én voltam… A rendőrség.
Erik Hülyeségeket beszél. Miért dobná a rendőrség a 

kofferét a vízbe?
Márton Ettől most biztosan jobb neki.
Alex Elvette, elkobozta azzal, hogy bűnjel… hogy 

csempész vagyok… hogy szodomita vagyok…
Erik Nekem is annak tűnik.
Márton Azonnal fogd be!
Erik Majd ha befejezed az ivást.
Márton Épp te mondod meg nekem, mennyit meg hogyan 

igyak! Vehetek még?
Alex Vidd… Az egészet vidd!
Márton És aztán? Mi történt?
Alex Elvitte a koffert. Vitte. Én meg utána. Mondtam 

neki, hogy ez sokkal több, hogy ez egy egész 
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élet. Hogy legalább a repülőjegyet hagyja meg. A 
repülőjegyet…

Márton És?
Alex Aztán megállt telefonálni… Valakivel telefonált itt, 

a híd közepén… És felrakta a korlátra. És huss. Egy 
egész élet.

Márton Ha közelebb lenne a parthoz, ki lehetne halászni 
valahogy.

Alex Már majdnem az egészet elvitte… Majdnem az 
egészet…

Márton Jól van, na. Majd vesz másik repülőjegyet.
Alex De nem veszek. Nincs kinek…
Márton Jöjjön szépen velünk!
Erik Most hová akarod vinni?
Márton Megkeressük azt az éttermet, és hívunk neki egy 

taxit. Aztán bemegyünk, és megtaláljuk Patrikot.
Erik Én nem nyúlok hozzá.
Márton Te, Erik. Talán neked is innod kellene egy kortyot. 

Kicsit ellazulnál.
Erik Úgy, mint te? Máris bebasztál.
Márton Csak egy kicsit. Jöjjön!
Alex Elmegyünk a hotelszobámba? Csak aludni. Semmi 

mást. Csak aludni…
Márton Igen, majd mindjárt hívunk egy taxit, és hazamegy 

szépen.
Alex Te is jössz?
Erik Eszemben sincs! Józan vagyok és megfontolt, és ez 

így is marad.
Márton Kapaszkodjon!

Márton Alexet támogatva elindul. Erik még nézi a vizet egy kicsit.
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XI. 

VILLÁSREGGELI A POKOLBAN

Étterem. Peti, Péter.

Péter Biztos, hogy tudják, hová kell jönni?
Peti Biztos. Átküldtem nekik a térképet is.

Szünet.

Péter Te meg a szervezés.
Peti Ha már a szervezésnél tartunk, nem én találtam ki, 

hogy meg akarom őket ismerni. Hanem te.
Péter Csak nem képzeled, hogy én akartam őket 

megismerni?
Peti Hanem?
Péter Anyád a lelkemre kötötte, hogy haza ne menjek 

úgy, hogy nem láttam, kikkel barátkozik a fia.
Peti Tudtam.
Péter Mit tudtál?
Peti Hogy ellenőrzés folyik.
Péter Persze, hogy tudtad. Minek akarnám megismerni 

a barátnődet meg a haverodat? Hogy csak 
úgy megnézzem őket magamnak? Vagy hogy 
betehessem őket a pénztárcámba?

Peti Nem tart sokáig, ne izgulj! Még két óra, és 
indulnom kell.

Péter Anyádat azért hívd majd fel, ha odaértél!
Peti Majd felhívom.

Szünet.
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Péter Most mi van?
Peti Ha már annyira kíváncsi a barátnőmre meg a 

haveromra, igazán eljöhetett volna ő is.
Péter Nem ért rá.
Peti El tudom képzelni.
Péter Nem tudsz te elképzelni semmit. Anyád elfoglalt 

asszony.
Peti Te is elfoglalt vagy, aztán mégis itt ülsz hajnalban 

velem egy villásreggelinél.

Belép a Fiú és a Lány. Utánuk Patrik kullog.

Peti Na végre, hogy megjöttetek. Már halálra izgultuk 
magunkat.

Lány Édesem, ha tudnád, milyen nehéz taxit kapni 
ilyenkor!

Fiú Rettenetesen sajnáljuk.
Peti Semmi baj, fő, hogy itt vagytok. El se tudtunk volna 

búcsúzni rendesen.
Fiú Elbúcsúzni?
Lány A reptér. Ma reggel elutazik.
Fiú Hú, bocsáss meg, öreg! Az agyam még nem 

működik tökéletesen.
Péter Roppantul örülök, hogy mégis el tudtatok jönni. 

Peti mondta, hogy nagyon sok dolgod van. Alig 
tudtad kiszorítani ezt a kis reggelit.

Lány Bizony, tele vagyok találkákkal.
Péter Mivel foglalkozik, kedves?
Lány A szórakoztatóiparban dolgozom, ugye, 

pisztáciám?
Péter Valami baj van, Peti?
Peti Semmi.
Péter Mint aki kísértetet látott.

Patrik leül egy külön asztalhoz.
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Péter Az a fiú is veletek van?
Lány Nem, csak egyszerre jöttünk be az étterembe.
Péter Elég ramatyul néz ki. Olyannak, aki ritkán jár ilyen 

helyekre.
Fiú  Ez egy szabad ország, nem?
Péter Persze, persze, csak arra gondoltam, hogy…
Peti Biztos, hogy ismeretlenekről kell beszélgetnünk?
Péter Igazad van, fiam. Rendeljünk!

Mogyoró belép.

Mogyoró Jó reggelt!
Péter Én egy sonkás omlettet kérek.
Peti Én is.
Fiú Hármat.
Lány Én csak egy mentes vizet.
Péter Nem éhes?
Fiú Vigyáz a vonalaira.
Péter Mondja, kicsim, itt mindig ilyen hagymaszag van?
Mogyoró Lehet, hogy a szakács nyitva felejtette a 

konyhaajtót. Azonnal utánajárok.
Péter Megköszönném.
Peti Én nem érzek hagymaszagot.
Fiú Én is érzem.
Péter És te, kedvesem? Te érzed?
Lány Mintha éreznék valamit.
Péter Látod? Nem hallucinálok. Amióta letettem a 

cigarettát, sokkal élesebb a szaglásom.
Peti Ők sem dohányoznak. Egyikük sem.
Fiú Nem…
Lány Én soha a számba nem vennék ilyesmit. Undorító.
Péter Tetszenek nekem a barátaid, Peti, nagyon 

tetszenek.
Lány Maga is nagyon tetszik nekünk.

Mogyoró Patrikhoz lép.
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Mogyoró Szeretne rendelni valamit?
Patrik Nem ismersz meg?
Mogyoró Nem.
Patrik Nincs pénzem.
Mogyoró Sajnálatos. Akkor viszont nem maradhat itt.
Patrik Kérlek… fontos.
Mogyoró Ő az?
Patrik Ő.
Mogyoró Megnézem, maradt-e valami a konyhán. Valami 

maradék.
Patrik Köszönöm!
Péter Most miért hallgattok?
Peti Az agyam, úgy látszik, már Londonban van.
Fiú Mit is csinálsz te Londonban?
Péter A barátaidnak nem beszélsz a terveidről?
Peti De igen, csak kicsit feledékenyek, ugye?
Lány Mindig ilyen. Az első kávéig a saját anyja nevére 

sem emlékszik.
Peti Hiszen tudod. Kimegyek egy kis időre, 

tapasztalatszerzés meg ilyenek.
Fiú Persze… mondtad.
Péter Azt is említette, hogy nem akarsz vele menni.
Lány Annyi itt a munka! Persze meg fogom látogatni, 

amilyen gyakran csak lehet.
Péter Az remek ötlet. Majd megadom a 

telefonszámomat. Eljöhetnél, hogy küldjünk 
neki ezt-azt. Peti anyja repesne az örömtől, ha 
megismerhetne.

Peti Ez teljesen szükségtelen.
Péter Már miért lenne szükségtelen?
Lány Ne izgulj, cukorka, majd megoldjuk valahogy. 

Szívesen megismerném Peti anyukáját. Tényleg, ő 
hol is van most?

Peti Dolgozik. Állítólag.
Péter Ne beszélj így az anyádról!
Peti Bocsánat!
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Péter Láttátok ezt?
Lány Mit?
Péter Annál a fiúnál rugós kés van. Elővette és nézegette.
Lány Á, biztosan csak valami emlék.
Péter Akkor is bizarr. Rugós késsel egy ilyen helyen!
Fiú Nem értem, miért ne lehetne nála rugós kés 

bármilyen helyen. Nem olyan biztonságos ez a 
város.

Lány Olyan szellemes tud lenni, meg kell zabálni!
Péter Peti! De elbambultál.
Peti Nem, csak kicsit korán van. Kérnem kell még egy 

kávét.
Péter Legyen szíves!
Mogyoró Már becsukattam a konyhaajtót.
Péter Nem sokat segített, még mindig hagymaszag van. 

De most másért hívtam. Annál a fiatalembernél 
rugós kés van, kicsim.

Mogyoró Azonnal intézkedem.
Péter És hozzon még egy kávét! Nem érzem magam 

biztonságban. Egyáltalán nem.
Lány Teljesen megértem. A világ egy szörnyű hely.
Fiú Ha még egy közhelyet kiejtesz a szádon, felállok és 

elmegyek.
Péter A barátod kicsit idegesnek tűnik.
Peti Biztosan anyagi gondjai vannak.
Péter Ezt eddig nem említetted.
Peti Gondoltam, hátha ma jobb passzban lesz.
Mogyoró Figyelj! Nem gáz, hogy itt vagy, de ne csinálj 

botrányt, jó? Tedd el azt a vacakot!
Patrik Csak megnéztem.
Mogyoró Véres.
Patrik Magamat vágtam meg vele.
Mogyoró Mindegy, nagyon szar látvány. Edd meg a 

rántottát, és aztán menj innen.
Patrik Nem megyek el, csak ha beszéltem vele.
Mogyoró Nem úgy néz ki, mint aki csevegni akar veled.
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Patrik Fog. Ha kell, elcipelem innen, de fog.
Mogyoró Szépen kérlek! Inkább intézkedek én, jó?
Patrik Hogy képzelted?
Mogyoró Menj ki a vécére! Ne most azonnal, majd ha 

megetted. 
Péter Eltette. De nem tűnik túl megbánónak.
Lány A fő, hogy eltette. Most már minden rendben lesz. 

Most mit nézel?
Fiú Semmit.
Péter A szeme se áll jól. Nézzétek csak, nem is eszik. Csak 

turkál a rántottában.
Fiú Úgy hiszem, hogy miután megrendelte, azt csinál 

vele, amit akar, nem?
Péter Remélem, mielőbb kipenderítik.
Peti Nem beszélhetnénk végre valami értelmes 

témáról?

Patrik félrevonul a mellékhelyiség elé.

Péter Nyugodj meg, Peti, nyugodj meg! Nem 
viselkedhetsz így a barátnőd előtt!

Lány Hagyja, már megszoktam.
Péter Mit szoktál te meg? Hát mikor viselkedtem veled 

tiszteletlenül?
Lány Mindig nagyon aranyos voltál velem.
Fiú Sztanyiszlavszkij már átharapta volna a torkodat 

ezért.
Péter Ez a Sztanyiszlavszkij is egy barátod, Peti?
Mogyoró A kávé, és ha nem haragszanak, egyúttal a számlát 

is kihoztam.
Péter Ne neki adja a számlát! Ide vele!
Mogyoró Bocsánat, csak ő foglalta az asztalt.
Peti Apu, rendben van.
Péter Nincs rendben. Most mi van? Teljesen elsápadtál.
Peti Az izgalom. Nem szeretek repülni. Ki kell mennem 

a mosdóba. Bocsássatok meg!
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Lány Veled tartsak?
Peti Nem szükséges.
Péter Vigyázz, fiam, az a rugóskéses még itt ólálkodhat 

valahol.

Patrik és Peti a mosdó előtt.

Peti Mégis mit gondolsz, ki vagy te? És hogy nézel ki, 
mi?

Patrik Egész éjjel téged kerestelek.
Peti Kár volt.
Patrik Ezt telefonban is megmondhattad volna.
Peti Csak nem képzeled, hogy felveszem neked a 

telefont, amikor apám ott van?
Patrik (átnyújtja a papírt) Vess erre egy pillantást!
Peti Mi ez?
Patrik Szerintem láttál már ilyet.
Peti Mit akarsz ezzel mondani?
Patrik Tényleg el kell ezt játszanunk, Peti?
Peti Nem játszom semmit. Csak nem képzeled, hogy 

tőlem kaptad el!
Patrik Felhívtak telefonon. Kaptam egy tippet. Aztán 

elrohantam gyorstesztre.
Peti Komolyan azt gondolod, hogy az a havi egy 

egészségügyi dugás elég indok arra, hogy 
ilyenekkel gyanúsíts engem? Miért nem kérdezed 
meg a többi riherongyot, akivel lógtál, hogy mit 
tudnak erről?

Patrik Nem volt többi riherongy.
Peti És ezt most higgyem is el?
Patrik Tudod, mi az érdekes?
Peti Na mi?
Patrik Hogy nem csodálkoztál el. És nem is szartál be, 

amikor megmutattam.
Peti Mitől kellett volna beszarnom?
Patrik Hogy elkaptad.
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Szünet.

Peti Lehet, hogy tudtam róla, oké?
Patrik Ezért nem jelentkeztél a múltkor? Nem gondoltál 

rá esetleg, hogy fel kellene hívnod? Vagy küldened 
egy megbaszott üzenetet, hogy hé, te barom, 
lehetséges, hogy megfertőztelek?

Peti Jó. Értem. Az én hibám. Majd utalok valamennyit, 
ha megérkeztem Londonba.

Patrik Azt hiszed, zsarolni akarlak?
Peti Nem így fogalmaztam volna, de ha te mondod…
Patrik Seggfej…
Peti Na jó. Engem vár az életem, oké? Halljam, mit 

akarsz? Idejöttél egy egész éjszakás rohangálás 
után, és beszélni akartál velem. Valamit csak 
akarsz.

Patrik Most már mindegy.
Peti Teremtő atyám… Azt nem lehet, Patrik. Azonnal 

verd ki a fejedből!
Patrik Miért, neked van más választásod?
Peti Ott ül kint velem a barátnőm.
Patrik Az nem a barátnőd, hanem egy csaj, akinek fizetsz, 

hogy eljátssza, hogy a barátnőd.
Peti Meg azért is, hogy tartsa a pofáját. Az, hogy van 

egy közös problémánk, még nem ok arra, hogy 
társak legyünk.

Patrik Nem.
Peti Te se várhattad el tőlem, hogy amikor 

megmutatod a teszteredményt, a karjaidba hullok, 
és megkérem a kezed.

Patrik Nem…
Peti Figyelj rám, Patrik! Nekem most vissza kell 

mennem. Te meg zuhanyozz le, és aludj egy 
nagyot. Holnap jobb lesz.
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Csönd. Peti visszaindul.

Patrik Peti…
Peti Igen?
Patrik Akkor dögölj meg egyedül!

Patrik elmegy. Peti visszamegy az asztalhoz.

Peti Mi történik itt? 
Péter Egyszerűen megbolondult, és nekiugrott!
Fiú Tudod, mit csinálna veled Brecht? Leköpne! Érted? 

Leköpne!
Lány Engedj el, te állat!
Péter Szedd már szét őket!
Peti Próbálom!
Mogyoró Hívtam a rendőrséget.
Peti Ez szükségtelen volt.
Fiú Dögöltem volna inkább éhen, baszd meg, az is 

jobb lett volna!
Lány (fuldokolva) Hát én nem… akartam éhen dögleni!
Fiú Akkor most zabálj! Zabálj!
Péter Ezt gyakran csinálják?
Peti Ööö… Még sosem fordult elő.
Fiú Nem, mi? Az anyád elit picsáját!
Péter Hogy beszél ez veled?
Fiú Ahogy akarok! Ahogy akarok!
Peti Csak kiakadt. Majd lenyugszik.
Péter Ezt én nem értem. A lány csak azt mondta, hogy 

„ez a dolgok rendje”, erre ráugrott, és fojtogatni 
kezdte.

Peti Kicsit érzékeny.
Fiú Szart se tudsz rólam, baszd meg, szart se tudsz!
Lány Ezt… ne…
Fiú Mit ne? Hogy felbérelt minket, hogy játsszuk el 

apucinak a haverokat, azt ne?
Peti Nem tudja, mit beszél!
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Fiú Én művész vagyok, baszd meg! Nem vagyok eladó!
Lány Én… igen!
Fiú Te fogd be a pofádat, te színészszégyen, te!
Péter Szerintem erről anyádnak nem kell tudnia, hm, 

Peti?

Belép Márton és Erik.

Márton Pálinkás jó reggelt mindenkinek!
Erik Márton, szerintem ez nem jó ötlet.
Márton Ne magyarázd te meg nekem, mi a jőotl… jó ötlet!
Péter Kicsim, csináljon valamit, nem szeretném, ha 

ennek a botránynak szemtanúi lennének.
Mogyoró Meg kell kérnem önöket, hogy hagyják el az 

éttermet.
Márton Nézd már, a Mogyoró!
Péter Mi az, itt mindenki megbolondult? Miféle 

mogyoró?
Mogyoró Nem tudom, miről beszél, uram. Kérem, távozzon!
Márton Mogyoró, azért nem volt olyan régen!
Fiú Na, kérsz még rántottát? Kérsz még?
Márton Egy Peti nevű ifjú herceget keresünk.
Péter Nem hiszem, hogy a magukhoz hasonlóaknak 

bármi köze van a fiamhoz. Ismered őket, Peti?
Peti Nem.
Erik Márton, menjünk innen, kérlek szépen!
Márton Vedd innen el a mancsos mocskodat, Lancelot, 

majd én elintézem. Te vagy a Peti?
Peti Kik vagytok?
Márton Mondjad meg, hogy te vagy-e a Peti vagy nem te 

vagy!
Peti Én vagyok.
Márton Hol van a Patrik?
Peti Nem tudom, miről beszélnek.
Márton Hogyhogy nem, hát szépen mondom: a Patrikról.
Peti Nem ismerek semmiféle Patrikot.
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Péter Kicsim, kérem, távolítsa el ezt az urat.
Mogyoró Attól félek, az úr túl nagy ehhez a vállalkozáshoz.
Márton Hol van a Patrik?
Peti Nem ismerek semmilyen Patrikot.

Márton iszonyú erővel gyomron vágja Petit.

Lány Istenem!
Péter Mégis mit képzel?! Ezt nem ússza meg, hallja?
Márton BASZTAM MEG AZ AIDS-SZEL FERTŐZÖTT KURVA 

ANYÁDAT!
Erik Mártonom, elég volt! Elég!
Márton Nem elég! Szétverem! Megkal… megskalpolom!
Fiú Cica! Cica, térj magadhoz! Cica, tudod, hogy nem 

gondoltam komolyan! Azt játszok, amit csak 
akarsz, jó?

Mogyoró Megyek, hívom a mentőket is.
Fiú Édesem! Ébredjél fel, léci! Ááá, ez fáj!
Lány No, ki most a rossz színész, mi?
Péter Hová tehettem a szívtablettáimat?
Peti (még mindig nem kap levegőt) Apu… ugye anyunak 

erről… se kell tudnia?
Márton Erik! Részemről végeztünk.
Erik Menjünk haza!

Beront Aranka.

Aranka Fel a kezekkel! Mindenki le van tartóztatva! 
Péter De kedves biztos asszony, én és a fiam…
Aranka Kuss legyen! Azt mondtam, mindenki! Majd 

én megmutatom, hogy rend lesz! Majd én 
megmutatom, hogy nem lehet csak úgy 
randalírozni! Az ember már a gyerekét se 
engedheti ki az utcára!
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XII. 

AZ ÉHSÉG

Park. Tó. A tó felszínén Eszti lebeg. Patrik és Sarl.

Sarl Hánytál?
Patrik Próbáltam. Valami izé jött is.
Sarl Valami izé?
Patrik Epe, vagy mi. Más nem nagyon jöhetett.
Sarl A kislány… nem ment el Berlinbe.
Patrik Nem.
Sarl Mi történhetett vele?
Patrik Talán előlem menekült, elkapták és 

megerőszakolták. Vagy előlem menekült, 
kirabolták és a vízbe lökték. Vagy előlem menekült, 
megcsúszott, a tóba esett és belefulladt.

Sarl Vagy csak rálépett a jégre, ahogy azt általában a 
gyerekek csinálják, és beszakadt alatta. Nem te 
vagy az univerzum központja, baszd meg.

Tárgyalóterem. Az összes többi szereplő felsorakozik.

Peti Nem ismerem az illető személyt, és nem tudom, 
mit keresett az étteremben aznap reggel. 
Apu vette észre, mondta is, hogy valószínűleg 
veszélyes. Szerintem ő maga is rájött, hogy 
figyeljük, ezért menekült el mielőtt a rendőrség 
megérkezett. Kapják el, és álljon törvényszék elé! 
Mit mondjak még?

A park.
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Patrik Ezen a tavon nyáron kacsák is vannak, ugye?
Sarl Előfordulnak.
Patrik És azok hová mennek, amikor befagy a tó?
Sarl Megeszik őket a hajléktalanok.
Patrik Sosem gondoltam volna.
Sarl Salinger ezt elfelejtette megírni.

Szünet.

Sarl Most hová mész?
Patrik Megnézem, nála van-e még a pénztárcám.
Sarl Nem kegyeletsértés ez?
Patrik De.
Sarl Meg fogsz fázni.
Patrik Kösz, anyu. Majd vigyázok.
Sarl Nos?
Patrik Megvan. Semmi sem hiányzik. Nem is költött 

belőle. És voilà – a személyim!
Sarl Gratulálok! Ismét társadalmunk legitim tagja vagy.
Patrik Havi kétszázezres gyógyszerkiadással az állam 

költségén.

Tárgyalóterem.

Péter Láttam, hogy baj van. Láttam. Istennek hála, 
semmi komolyabb nem történt, de történhetett 
volna. Most hallom először, hogy az a kés, amit 
szorongatott, véres volt. Véres és fertőzött. Hát 
kérdem én, miféle világ az, ahol ez megtörténhet? 
Miféle ország? Követelem, hogy fogják el! 
Követelem, hogy szembesítsenek vele mint 
potenciális áldozatot!

A park.
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Sarl Hé, hé, hé, tedd azt le szépen!
Patrik Ha már megvettem, legalább legyen jó valamire.
Sarl Ne csinálj hülyeséget, Patrik! Most mi van?
Patrik Először hívtál Patriknak.
Sarl Eltartott egy ideig, mire megjegyeztem. És most 

tedd le azt a kést!
Patrik Nyugi!
Sarl …Ki gondolta volna, hogy a személyit ilyen szar 

anyagból gyártják.
Patrik Vagy a kés érte meg az árát.
Sarl Most mehetsz újat csináltatni.
Patrik Meggondolom.

Szünet.

Sarl A találkozás… Gyümölcsöző lehetett.
Patrik …És te? Még dolgozol?
Sarl Nem dolgoztam ma éjszaka. Csak sétafikáltam. 

Erre jártam, és megláttalak. Gondoltam, köszönök.
Patrik Erre jártál.
Sarl Igen.
Patrik Piszok szarul hazudsz.
Sarl Vérzel.
Patrik Csak a korábbi seb. Felszakadt. Már megint.
Sarl Hadd lássam!
Patrik Te tényleg ennyire hülye vagy? Ne nyúlj hozzá!
Sarl Ha mocorogsz, felpofozlak, és aztán kötözöm be.

Szünet.

Patrik Adj egy cigit!
Sarl Azt hittem, nem dohányzol.
Patrik Én meg azt, hogy a kurvák nem jótékonykodnak.
Sarl Csak a PR kedvéért csinálom. Most egy ideig rájuk 

leszel fanyalodva.
Patrik Egyetlen petákot se vagyok hajlandó fizetni.



140

Sarl Nem is illik betegektől pénzt elfogadni. …Jól van. 
Fújd ki az orrod! Holnapra jobb lesz. Felébredsz, és 
tisztább lesz az egész. Nem bírom, ha egy férfi sír. 
Próbára teszi a szociális érzékenységemet. Jól van.

Tárgyalóterem.

Mogyoró Sohase láttam azelőtt. Az étteremben sem és 
másutt sem. Én megértem, hogy megkeseredett, 
sokan megkeseredünk, és keresgéljük a kiutat. De 
a gyilkossági kísérlet, az nem kellett volna.

Lány Bele se merek gondolni, hogy egy taxiban 
utaztunk.

Fiú Még most is remeg a lábam, ha rá gondolok. A 
halál torkában voltunk, és fogalmunk se volt róla.

Lány Remélem, elkapják!
Fiú Én is remélem, szeretnék vele beszélni.
Lány Hülye vagy? Minek?
Fiú Hátha még jó lesz valamire. Egy szerephez. 

Egyszer.

A park.

Sarl Mennünk kell. Nem szeretnék itt lenni, amikor 
felfedezik. Meg aztán órám is van.

Patrik Hogyhogy órád?
Sarl Az okos kurva se magától okos, kicsi Patrik. Te hová 

mész?
Patrik Hová is…?
Sarl Erre azt kellett volna válaszolnod, hogy haza.
Patrik Hogy megnyugodj?
Sarl Ja.
Patrik …Muszáj ma bemenned a tudás templomába?
Sarl Végül is…
Patrik Megreggelizhetnénk.
Sarl Hús vagy zöldség?
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Patrik Mindegy. Sok legyen.

Tárgyalóterem.

Márton Igen, kicsit berúgtam. Életemben először, ha ez 
mentségemre szól.

Erik Ne higgyenek neki, iszonyatosan berúgott.
Márton Jó, akkor iszonyatosan berúgtam. Beszéltem 

egy pszichológussal. Arra jutottunk, hogy a 
testformámmal kapcsolatos frusztrációim vezettek 
az agresszív viselkedéshez. Nem… azóta nem 
hallottam róla.

Erik Bizony. Fel se hívott.
Márton Persze, hogy kerestük. Amint szabadlábra 

helyeztek. De másnap már nem volt a lakásában. 
Nem volt az egyetemen se. Teljesen felszívódott. 
Ennek már hat hónapja.

Erik Szerintem öngyilkos lett.
Márton Ne beszélj hülyeséget, Erik, az kívül esne a 

komfortzónáján.
Erik Az egész éjszaka kívül esett a komfortzónáján.

A park.

Patrik Nem kellene elmondanunk egy imát, vagy 
valamit?

Sarl Ima a kislányért, aki szerelmes volt egy 
pornószínészbe?

Patrik Hülye érzés itt hagyni csak úgy.
Sarl Nemrég még szét akartad törni a csontjait.
Patrik És mi lesz, ha nem fedezik fel? Ha itt marad a tavon 

úszkálva, és senki le se szarja.
Sarl Akkor előbb-utóbb őt is megeszik a hajléktalanok.
Patrik Neked mi bajod a hajléktalanokkal?
Sarl Semmi. Az emberekkel van bajom.
Patrik Együnk kacsát! Mondjuk a kínaiban.
Sarl Jó… de aztán?
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Patrik Aztán tovább.
Sarl Hova tovább?
Patrik Nem tudom. Úgy megszoktam, hogy mozgásban 

vagyok.

Tárgyalóterem.

Aranka Keressük, kérem, persze, hogy keressük. De 
nyomtalanul eltűnt. A személyes iratait nem 
használta, a bankkártyájáról pedig minden 
pénzt felvett a kérdéses reggelen. Utoljára egy 
kínai étteremben látták, amely, megjegyzem, a 
prostituáltak kedvelt találkozóhelye. Semmiképp 
sem hagyjuk abba a kutatást. Személyes ügynek 
tekintem az elfogását. Mindenhol ott vagyunk. 
Az utakon, az utcákon, a gyanús odúkban. Nem 
bújhat el. Ha megtaláljuk, darabokra szedjük.

A park.

Sarl Vadászni fognak ránk.
Patrik Mi ez a királyi többes?
Sarl Csak nem nézhetem végig, ahogy egyedül 

elsétálsz, hogy bolyongj az éjszakában.
Patrik Majd belejövök.
Sarl Majd ha belejössz, akkor én is lekopok.

Szünet.

Patrik Még nem mondtad meg, mi a bajod az 
emberekkel.

Sarl Hogy kannibálok.

Kimennek. A színpadon egymáshoz súrlódó evőeszközök csikordulnak 
meg. A zaj fokozódik. Sötét.

Vége.
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I. 

A SZEMLÉLŐ SZEMÉBEN

Taxi.

Klárika Tessék lassítani egy kicsit!
Pali Mit láttál, Klárikám, mit láttál?
Klárika Egy olyan szép házat. Olyan múlt századit.
Pali Hol van?
Klárika Két sarokkal ezelőtt. Ahol a furcsa utcaseprő állt.
Pali Furcsa utcaseprő?
Klárika Az az utcaseprő, aki nem úgy nézett ki, mint egy 

utcaseprő. Érted.
Pali Nem, nem értem. Hogy nézhet ki egy utcaseprő, 

aki nem úgy néz ki, mint egy utcaseprő?
Klárika Az most mindegy, kérd meg szépen a sofőr urat, 

hogy álljon meg.
Pali Álljon meg!
Ede Mi van?
Pali Taposson a fékre!
Ede Nem értem.
Pali Mert bömböl ez az izé, azért nem érti! Álljon meg!
Ede Hol?
Pali Itt! Most!

Fék. 

Klárika Palikám, Palikám, jól vagy?
Pali Amint kihalászom a lábfejemet a számból, minden 

rendben lesz.
Klárika Segítek, Palikám, várj egy pillanatot!
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Pali Amikor azt mondtam, itt és most, talán belefért 
volna még pár méter gurulás. Akkor nem lett volna 
belőlem origamifigura.

Ede Bocsánat, azt hittem, sürgős.
Klárika Sürgős. Volt.
Ede Mikor?
Pali Két sarokkal ezelőtt.
Klárika Most már három.
Pali Mindegy. Menjen vissza!
Ede Hova vissza?
Klárika Ahhoz a szép házhoz.
Pali Amelyik két sarokkal visszább volt.
Klárika Három. Azóta elhagytunk még egyet.
Ede Ahogy parancsolják.
Pali Most mit csinál?
Ede Visszamegyek.
Pali Nem lett volna egyszerűbb megfordulnia?
Ede Itt nem szabad megfordulni.
Pali És tolatni szabad?
Klárika Hagyd, Palikám, az úr biztosan tudja, hogy mit 

szabad, meg mit nem.
Pali Nem értettelek az imént, Klárikám. Mi volt azzal az 

utcaseprővel?
Klárika Seperte az utcát, volt neki kukája meg fölszerelése 

meg minden, de egyáltalán nem úgy nézett ki, 
mint az utcaseprők. Öltönykabát volt rajta.

Pali Lehet, hogy itt az öltönykabát kötelező viselet. A 
köztisztaságiaknál.

Klárika Látod, erre nem is gondoltam. Ad ez a város 
magára, nem mondom, ad.

Pali Hohó, lassabban, sofőr úr!
Ede Bocs, ki kellett kerülnöm egy verebet.
Pali (suttogva) Nem kellene másik sofőrt fogadni, 

Klárikám?
Klárika (suttogva) Akartunk másik sofőrt, Palikám, 

akartunk. De megfizethetetlen volt.
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Pali (suttogva) Olcsó sofőrnek meg híg a leve.
Klárika (suttogva) De aki a kicsi sofőrt nem becsüli, a 

nagyot nem érdemli.

Fék.

Ede Hopp!
Pali Ezt most mért csinálta?
Ede Kijött elém. Vagyis mögém. (Kikiabál) A jó anyádat 

fogom megbaszni, hallod, te utolsó geci! Hallod?
Pali Klárikám, jól vagy?
Klárika Azon fölül, hogy ki kell mosnom ezt a sok mocskot 

a fülemből, jól. Segíts fölmásznom innen.
Pali Húzd be a hasad, Klárikám! Így.
Klárika Végül is ez Görögországban is előfordulhatott 

volna.
Pali Végül is igen. És ott biztosan többe kerül.
Ede Ide akarták?
Klárika Ide! Pont ide!
Pali Tud erről a házról valamit?
Ede Ööö… ez egy szép ház.
Klárika Mikor építették?
Ede Aaa… a Monarchiában?
Pali Hallod, Klárika, még a Monarchiában emelték.
Ede Abban.
Klárika Szecessziós?
Ede Az hát. Szepressziós. Mi volna más.
Pali Én föl se figyeltem rá. Klárikám, hogy neked milyen 

jó szemed van!
Ede Mint a karvalyé…

Vaku. Vaku. Vaku.

Klárika Helló. Du-ju-szpík-hangeri?
Pali Hagyd, Klárikám, szerintem valami… helyi erő, 

hogy úgy mondjam.
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Klárika Kanszt-dú-mih-ferstéj? Szeretnénk, ha 
megörökítene minket.

Pali Hagyd, Klárikám, lehet, hogy veszélyes.
Ede Hé, te!
André Én?
Ede Te hát. Csinálj már róluk egy fotót!
André Nem tudom, hogy kell.
Klárika Csak megfogod, és amikor meglátsz minket a kis 

képernyőn, akkor kattintasz.
Pali Hagyd, Klárikám, majd a sofőr úr lefényképez 

minket.
Klárika Ha úgy fényképez, ahogy vezet, akkor két 

tintapaca lesz a képen. Majd inkább a fiú.

Vaku. Vaku. Vaku.

Pali Remekül nézel ki, Klárikám.
Klárika Te is, Palikám.
Ede Jó lenne valamit adni a fiúnak.
Klárika Nálam nincs apró.
Pali Nálam sincs. Magánál van apró?
Ede Csak ha kis fuvarokat vállalok. A mostani, ugye, 

nagy fuvar.
Klárika Palikám, maradt még abból a zserbóból, amit 

reggel vettünk?
Pali Te egy zseni vagy. Egy igazi zseni!
Klárika Megkínálhatom egy zserbóval? Vegye csak el! No!
Pali Nem tetszik, ahogy néz.
Ede Hogy nézzen? Nem fizettek neki.
Klárika Végül is csak szívességet kértünk, nem?
Pali De, szívességet, nem többet.
Klárika És kapott érte zserbót.
Pali Kapott.
Klárika Meg még le is fényképezted.
Pali Le.
Klárika És néz és néz és néz. Nem indulhatnánk végre, 

sofőr úr?
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Ede Merre parancsolják?
Pali Mutasson még ilyen helyeket.
Klárika Igen. Ilyen szecessziós házakat. Még többet.
Pali Láttad ezt?
Klárika Mit?
Pali Azt a fiút.
Klárika Persze, hogy láttam, most adtunk neki zserbót.
Pali Nem azt. A másikat.
Klárika Nem. Melyiket?
Pali Egy olyan izé volt. Egy punk. Olyan szakadtféle. 

Bakanccsal.
Klárika Olyan otthon is van, Palikám. Tele van velük az 

ország.
Pali Igen. De azok nem viselnek Rolex karórát.
Klárika Szerintem csak elnézted. Biztos kínai, azok már 

mindent hamisítanak.
Pali Lehet, Klárikám, lehet.
Klárika Lefényképezzem?
Pali Megkérnélek.

Vaku. Vaku. Vaku.

Pali Ez egy gyönyörű város, Klárikám.
Klárika Jó ötlet volt ide jönni, ugye, Palikám?
Pali Ez végül is a miénk. Nem úgy, mint Görögország 

vagy Berlin.
Klárika Igen, a miénk. Érezni a levegőben.

Fék.

Pali Felsegítenél, Klárikám?
Klárika Nem tudlak, Palikám. Én is beszorultam.
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II. 

HAJSZA

Buszmegálló.

Leon Van egy cigije?
Sztázi Undorító szokás, nem gondolja?
Leon Ha gondolnám, nem dohányoznák.
Sztázi Dohányoznék.
Leon Persze. Dohányoznék. És egy zsepije?
Sztázi Mit akar?
Leon Egy zsepit. Virágzik ez az izé, és ilyenkor szakad az 

orromból a takony.
Sztázi Úgy értettem: mit csinál itt?
Leon A buszt várom. Miért, a tanárnő a Baudelaire-

összesről szokott itt töprengeni?
Sztázi Maga nem erre lakik.
Leon És nem lehet dolgom a város másik végén? Amerre 

történetesen nem lakok?
Sztázi Lakom, Leon. Ikes ige, ikes ragozás.

Autóbusz.

Leon Egyébként hogy van?
Sztázi Fáradt vagyok, úgyhogy ha megbocsát, szeretnék 

egy kis nyugalmat.
Leon Csak parancsoljon, tanárnő!
Sztázi Mit néz?
Leon Az érdekel, hogy mit olvas.
Sztázi Adyt.
Leon Az ember azt hinné, ezt már olvasta.
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Sztázi Igen, de most újra elolvasom. És amikor újra 
elolvastam, egy-két év múlva megint előveszem. 
És most megkérem, legyen oly kedves, üljön át a 
busz másik végébe.

Leon Miért?
Sztázi Mert ott még van szabad hely, itt meg már nincs.
Leon Miért parázik a tanárnő?
Sztázi Mert amellett, hogy az iskolában nem hagynak 

békén, még a buszon is magát kell hallgatnom. Itt 
nem szabad rágyújtania, hallja?

Leon Igaza van. Totál megfeledkeztem magamról. 
(Rágyújt) Valami rosszat mondtam?

Sztázi Nem. Csak itt lakom. Viszlát, Leon!
Leon Várjon, tartom a batyuját! Hogy el tudja tenni a 

könyvet.
Sztázi Köszönöm, nem szükséges.
Leon Én is pont itt szállok le.

Buszmegálló.

Sztázi Mit akar?
Leon Mondom: pont itt szállok le.
Sztázi Az iskola kapuja óta követ. Azt hiszi, nem vettem 

észre? Jön utánam, mint egy korcs. A parkba, a 
közértbe, aztán a buszmegállóba, aztán a buszra, 
aztán most pont itt kell leszállnia. És adja vissza a 
táskámat!

Leon Mit képzel rólam a tanárnő?!
Sztázi Azt, hogy maga hanyag, pimasz és buta. És azt is, 

hogy a szülei nem nevelték meg rendesen, mert 
ha megnevelték volna, akkor nem járna ilyen… 
rongyokban az iskolába.

Leon Nem tetszik a tanárnőnek az imidzsem?
Sztázi Nem, a maga imázsát undorítónak tartom.
Leon Ezért tetszik engem elvágni?
Sztázi Mit mondott?
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Leon Benn jártam ma a tanáriban, és a kezembe tévedt 
a napló.

Sztázi Maga betört a tanáriba?
Leon És képzelje csak, az irodalom rubrikában azt látom: 

lezárva egyesre.
Sztázi Mégis, hogy…
Leon Nem is hittem a szememnek. Mondom 

magamban, ez valami tévedés lehet. Mondom 
magamban: a tanárnőnek megcsúszott a keze, 
és a Kovács helyett nekem húzta be a kecót. 
Szóval, bár azt gondoltam, hogy ez egy tévedés, 
és száz százalék, hogy az, úgy döntöttem, azért 
meginterjúvolom a tanárnőt is, hogy mi ezzel a 
stájsz.

Sztázi Nem tévedés. Maga megbukik.
Leon Szabadna kérdeznem, hogy miért?
Sztázi Mert amikor felszólítottam három hete az 

éves anyagismétléskor, és Petőfiről kérdeztem, 
ami, valljuk be, a legegyszerűbb anyagrész, a 
maga felelete az volt, hogy nem hajlandó buta 
népdalénekesekről tárgyalni. Adtam egy kisegítő 
kérdést József Attiláról, mire maga azt mondta, 
idézem: „Arról az elmebeteg komcsiról hallani se 
akarok.”

Leon A Szilárd ugyanaznap azt mondta, Babits Mihály 
a magyar romantika kiemelkedő költője, a 
Vén cigány című eposz megalkotója. A Szilárd 
osztályzatát is meglestem. Hármas.

Sztázi A Szilárd nem volt pofátlan. Elégedett?
Leon Még mindig nem vágom, miért buktat meg, 

úgyhogy nem mondhatnám.
Sztázi Nos, én nem a maga megelégedéséért dolgozom.
Leon Hanem?
Sztázi Hanem… Azért, hogy maguk kikupálódjanak.
Leon Nagyon jó. Akkor lesz szíves a tanárnő engemet is 

kikupálni.
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Sztázi Nem leszek szíves semmit. Engedjen!
Leon Mi most ki fogunk találni valamit.
Sztázi Mégis mit?
Leon Hogy hogyan fogom letenni ezt az évet, és hogyan 

tűnök el innen a picsába.
Sztázi Mit képzel, kivel beszél ezen a hangon?
Leon A nővel, aki ki akar csinálni. És miért? Mert kicsit 

slamposabban öltözöm, mint a Szilárd vagy a 
Dénes, akiknek minden problémájuk az, hogy jól 
áll-e a gallérjuk? Mert a tanárnőnek nem jön be az 
imázsom? Ezért?

Sztázi Ennek semmi köze ahhoz, hogy hogy néz ki…
Leon Akkor mihez van köze? Halljuk, tanárnő, mihez?
Sztázi Ha nem lép legalább kétméteres távolságba, 

akkor…
Leon Most komolyan azt a szart akarja a szemembe 

fújni?
Sztázi Az eladó szerint nagyon fájdalmas.
Leon Itt lakik a tanárnő?
Sztázi Semmi köze hozzá, hogy hol lakom, maga… maga 

bűnöző!
Leon Szép ház. Nagy terasszal.
Sztázi Lépjen hátra! 
Leon Gondolja át a tanárnő! Magánórák.
Sztázi Menjen innen!
Leon Azt hiszi, nem tudom kifizetni? Parancsoljon. Mind 

a magáé. És ez csak a kezdet.
Sztázi Honnan szedett ennyi pénzt…?
Leon Az mindegy.
Sztázi Megjött a busz. Ezzel vissza tud menni.
Leon Vegye el!
Sztázi Szálljon föl rá!
Leon Úgysem igaz, hogy a tanári fizuból meg bír élni.
Sztázi Meg tud élni. A következő buszra pontosan húsz 

percet kell várnia.
Leon Ugye nem gondolja, hogy ennyiben hagyom?
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Sztázi Viszlát, Leon!
Leon Ugye nem gondolja? Ugye?
Sztázi Viszlát!

Leon fölszáll a buszra.

Sztázi …Ó, az istenit, a kurva életbe, a kulcsok, hol 
vannak a kulcsok, hová az ISTENBE tettem a 
kulcsokat?
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III. 

TESTKOMMUNIKÁCIÓ

Pince.

Ede Most mi van? Mér’ álltál meg? Értem én, hogy nem 
mindennap van ilyen, de azért megszólalhatnál, 
baszd meg.

André Előbb szeretném hallani.
Ede Ott fogsz szobrozni? Jó, akkor szobrozz! Szobrozz 

csak! Én leülök.
André Ne haragudjon, csak…
Ede Be vagy szarva tőlem.
André Kicsit.
Ede Ilyen még nem történt.
André Nem.
Ede Azt a zserbót délután óta tartogatod? Mér’ nem 

eszed már meg?
André Majd később.
Ede Jól van, majd később. Mindig ilyen keveset 

beszélsz?
André Mindig.
Ede De ha akarnál, tudnál sokat beszélni.
André Igen. Azt hiszem.
Ede Az jó. Az kell ide. Ezt a pincét egy hete bérlem.
André Szép pince. Csak kicsit szűkös.
Ede Szeretnék beindítani egy kis üzletet. A taxizásból 

nem lehet. Egyre szarabb a helyzet, egyszerűen 
nem lehet. Csökkentik a százalékot, veszélyességi 
pótlék meg nuku. Egy faszi a múlt héten meg akart 
késelni. Szombat éjszaka. Megyünk szépen, én meg 
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szívességet akartam neki tenni, és lefordulni egy kis 
utcánál. Hogy előbb odaérjünk. Persze, én is tudom, 
hogy egyirányú, de mondom: szombat éjszaka. 
Valami állat kihajt elém, erre én a fékre. Íííííík. Fék, 
érted. Erre megbolondul. Aszongya, meg akarom 
ölni. Aszongya, kinyír. És kést ránt. Rugóst. Kurvára 
leszarod, mi? Tőled az összes taxis megdögölhet.

André Nem. Nagyon sajnálom.
Ede Én meg a faszit sajnálom. Nem kötötte be magát. A 

marha. Úgy löktem ki az út szélére, hogy tán még 
el is ájult. Erre se mondasz semmit?

André Szép.
Ede Az bizony. Szép. Amikor megláttalak délután, 

tudtam, hogy te vagy az emberem. Van stílusod. 
Szart se keresel azzal a söprögetéssel, valószínűleg 
kajaproblémáid is vannak, valószínűleg egy lyukban 
élsz – nyugodtan szakíts félbe, ha tévedek…

André Nem.
Ede Nem? Nem? Nem egy lyukban élsz?
André Nem, nem téved. 
Ede Egy pillanatra megijedtem, hogy tévedek. Szóval 

egy szardarab vagy, már megbocsáss, egy 
szardarab. És mégis. Öltönykabát. Szépen vasalt, 
patyolatfehér póló. Imádom, ha valaki nem mond 
le a stílusáról. Akkor sem, ha nem engedheti meg 
magának. Mert én is ilyen vagyok. Nem mondok le 
arról, ami én vagyok, érted?!

André Értem.
Ede Apropó… Hogy is hívnak?
André André.
Ede André. Mekkora a farkad?
André Tessék?
Ede Mekkora?
André Nemtom. Sose méregettem.
Ede De nem kicsi. Úgy értem, nem extrém kicsi. Nem 

egy kínai mütyür.
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André Nem.
Ede Az a fontos. Hol is tartottam? Ja. Szóval 

eldöntöttem: nem fogok csóró taxisofőrként 
megdögleni, akit kinyírtak az út szélén, mert nem 
volt visszajárója. Úgy fogok megdögleni, mint egy 
vállalkozó.

André És mi volna a vállalkozás?
Ede Vedd csak le azt a zakót!
André Miért?
Ede Csak. Vedd le! Jó. Most a pólót! Na mi van, 

szégyenlős vagy? Takargatod magad? Majd 
belejössz. Hát ez a vállalkozás. Felmértem a piacot. 
Nálunk ilyesmi nincs. Még hasonló se.

André Pontosan micsoda?
Ede Testkommunikáció. Annyi ember várja, hogy 

kommunikálhasson valakivel. Hogy beszélgessen. 
De nemcsak azt, hogy járjon a szája, hanem hogy 
tényleg kommunikáljon. Test a testtel, érted. 
Kamerán, mikrofonon, mindenhogy, ahogy 
a virtuális tér megengedi. Hát ezt akarom én 
megadni nekik.

André A webkamera előtt akar vetkőzni?
Ede Na igen, ennyi idős koromra sem híztam el, mint 

a többiek, csak egy egész kicsi úszógumi van itt 
meg egy kicsi itt is. De az asszony megbaszná a jó 
anyámat, ha levetkőznék. Neked van valakid, aki 
megbaszná a jó anyádat, ha levetkőznél?

André Nincs.
Ede Akkor te vetkőzöl. Na, mit szólsz?
André Nem is tudom…
Ede Olyan ez, mint a szextelefon. Csak kép is van. És 

a lényeget még nem is mondtam. Ez egy olyan 
különleges szolgáltatás lesz. Nem olyan snassz, 
hogy csak úgy fekszel a kanapén és rángatod. Ki 
fogunk menni valahová, fő, hogy legyen ingyen 
wifi. Itt a Manci nénitől lopom az első emeletről. 
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Hetvenöt cent. Percenként. Az óránként negyvenöt 
euró. Persze osztjuk.

André Aha.
Ede No, hogy érzed magad?
André Megnyugtatott.
Ede Merthogy?
André Azt hittem, meg akar kúrni.
Ede Aha. Te most engemet lebuziztál? Buzinak nézek 

én ki? Hát sminkelek én? Hordok én flitteres 
rucikat meg tangát? Netán fölfedeztél egy kis 
seggriszálást rajtam, miközben jöttünk? Nem 
hallom!?

André Nem.
Ede Akkor jó. Nos?
André Nos…?
Ede Érdekel?
André Van más választásom?
Ede Persze, hogy van. A söprögetés. A zsákolás. A 

szénhordás. Egy ezresért. Vagy még annyiért se. 
És megint. Megint hallgatsz. Ez így nem lesz jó, ha 
mindig hallgatsz.

André …Mikor kezdjük?
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IV. 

ELSŐ FELJEGYZÉS AZ UNE 
CHAROGNE BORDÉLYBÓL

Tanterem.

Sztázi Az érettségi dolgozatok címlistájával hétfőn 
foglalkozunk, addig olvasgassák a tavalyi 
gyöngybetűs jegyzeteiket. Minden ott van a 
füzetükben. Már ha lejegyezték, amit diktáltam, 
bár ezt őszintén kétlem. Van-e valakinek kérdése? 
Akkor kellemes és hasznos hétvégét.

Leon Tanárnő!
Sztázi Azt hiszem, már mindent letisztáztunk, Leon.
Leon Most nem a jegyeimről van szó.
Sztázi Akkor kérem, ne tartsa fel a társait.
Leon Ez nekem nagyon fontos, tanárnő.
Sztázi Ahh, jól van, akkor mondja gyorsan, mindjárt 

kicsengetnek.
Leon Írtam egy novellát.
Sztázi Maga?!
Leon Tudom, hogy nem voltam túl aktív irodalomból, 

főleg nem az utóbbi évben. De szeretném 
bebizonyítani, hogy mutatok érdeklődést a 
dologban.

Sztázi A dolog iránt esetleg. Kérem, üljön le.
Leon Biztos vagyok benne, hogy értékelni fogja.
Sztázi Leon… ha nem ül le azonnal…!
Leon Az a címe, hogy Első feljegyzés az Une Charogne 

Bordélyból. Szép cím. Sokatmondó cím. „Geraldine 
oly üde volt még és oly elveszett, amikor először 
lépte át az Une Charogne kapuját. Mellei két 
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kicsiny alma, amelyeket alig ért a nap fénye: 
ingadoztak a szűk pruszlik alatt. Ezek a gyönyörre 
kész, de még érintetlen gyümölcsök éles 
ellentétben álltak a Geraldine kék szemeiből sütő 
ártatlansággal. Minderre rögtön felfigyelt az utcán 
ácsorgó Charles is, ki épp délutáni kéjelgésére 
készült, s elméjét már elözönlötték a fodros 
kánkánszoknyák alatti sötétségből jelenésként 
elővilágló szeméremajkak…”  Valami baj van, 
tanárnő?

Sztázi Nem. Nincs. Vagyis… nézze, ez a novella 
hosszúnak tűnik. Nem szeretné inkább átadni?

Leon Egymillióért sem adnám ki a kezemből.

Csengő.

Leon Félbeszakított. Pedig most jött volna az a rész, 
amikor Charles beszorítja Geraldine-t a kapualjba, 
és „apokaliptikus hörgések közepette” félholtra 
keféli.

Sztázi Maga egy rohadt, maga egy utolsó, maga… Hogy 
tehette, mégis mit képzelt, hogy csinálhatta ezt?

Leon Nyugodjon meg! Nem csináltam semmit.
Sztázi Most tett nevetségessé az egész osztály előtt.
Leon Nem tettem nevetségessé. Még nem.
Sztázi Hogy jutott hozzá?
Leon Nem hagyott más választást.
Sztázi Betört hozzám?
Leon Technikailag nem nevezném betörésnek.
Sztázi Akkor hogy nevezné, mi volt ez technikailag?
Leon A kulcs elfordítása a zárban, a kilincs lenyomása, toló 

mozdulat a lakás belseje felé s a többi, s a többi.
Sztázi A kulcs…
Leon A kulcs.
Sztázi Adja vissza!
Leon Parancsoljon.
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Sztázi A füzetet is.
Leon Csak nem gondolta, hogy az eredetit hozom be az 

órára? Épp elég NCIS-t nézek, tanárnő. Egyébként 
az óvatlansága elképesztő. Még a nevét is 
odafirkálta az első oldalra.

Sztázi Fogja be a száját, az volna a legjobb, ha 
egyszerűen nem lenne, legyen szíves megszűnni 
létezni.

Leon Becsukhatja a szemeit…
Sztázi Szemét.
Leon Becsukhatja a szemét, tanárnő, de én továbbra 

is itt állok maga előtt egy százoldalas, pinalétől 
szaftos pornóanyaggal, amit a Private Gold is 
megirigyelhetne. Legalábbis gondolom. Egyelőre 
csak az első sztorira jutott időm.

Sztázi Mégis, mit szándékozik tenni?
Leon Lapozgatom, lapozgatom, és persze vigyázok, 

hogy ne kerüljön rossz kezekbe. Persze, ki tudja, 
meddig tudok vigyázni.

Sztázi Mit akar?
Leon Tudja azt a tanárnő nagyon jól.
Sztázi Most nem… most nem tudok erről…
Leon Órája van, ugye?
Sztázi Ahh, igen.
Leon Nem szeretném, ha lekésné az óráját.
Sztázi Tudja… Leon, a ma reggeli cselekedete, a betörés 

büntetőjogi kategória.
Leon Amennyiben valaki bizonyítja, hogy betörtem 

magához. Amúgy meg: mit vittem el? Egy füzetet. 
Egy jegyzetfüzetet.

Sztázi Tudja… hogy ezzel tönkretehet?
Leon Természetesen.
Sztázi …Mikor?
Leon Holnap. Délután szabad vagyok. A tanárnő is 

szabad holnap délután?
Sztázi Igen… azt hiszem.
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Leon Akkor az lesz a legjobb, ha benézek a tanárnőhöz. 
Csak bekukkantok. Egy teára. Persze az is 
meglehet, hogy ott maradok. Hátha szeretné 
velem átnézni a francia modernizmus kezdeteit 
vagy valami hasonlót.

Sztázi Rendben van… Magamra hagyna? Rosszul vagyok.
Leon Hozzak valamit? Egy pohár vizet?
Sztázi Csak tűnjön el! Kérem!
Leon Ne tessék fölöslegesen zabálni magát!
Sztázi Ne? Tényleg ne…?!
Leon Minden rendben lesz.
Sztázi Leon… magának fogalma sincs, milyen megalázó 

ez a helyzet.
Leon Már hogy a faszba’ ne lenne róla fogalmam.
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V. 

LÉGSZOMJ

Lift.

André Ede… Nem… nem tudom, mennyire jó ötlet ez.
Ede (kintről) Hogyhogy nem tudod? Az előbb még 

tudtad.
André Az előbb még nem voltam a liftben.
Ede (kintről) És most, hogy a liftben vagy – mér’ is 

gondolod, hogy ez nem jó ötlet?
André Olyan… szűk.
Ede (kintről) Ilyenek a liftek. Szűkek.
André Legalább tükrök volnának idebent.
Ede (kintről) Hé, faszikám, a múlt héten még kutyaszart 

kapargattál a járdáról, ahhoz képest ez egy tiszta 
és rendes munka. Ez a lift van, ezt kell szeretni. 
A kliens is azt szereti, amikor realizmus van meg 
minden. Semmi furcsaság meg műélvezet. Csak a 
tiszta valóság. Érted, amikor rohadnak a falak, meg 
oda van firkálva a falra mögötted, hogy A ZOLI EGY 
KÖCSÖG, meg ilyenek. Izgulsz?

André Egy kicsit.
Ede (kintről) Nincs miért izgulni. Csak csináld, amit 

kérnek, és minden oké lesz. No, mi van?
André Még senki.
Ede (kintről) Hogyhogy senki?
André Nem tudom. 
Ede (kintről) Be van kapcsolva?
André Be. Látom magam a liftben.
Ede (kintről) És a másik kis képernyő baloldalt?
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André Sötét.
Ede (kintről) Valamit rosszul csinálsz.
André Vagy csak nem működik. Az egész nem jó, tudtam, 

hogy nem fog sikerülni.
Ede (kintről) Ne hisztériázzál, mert azt csinálom veled, 

amit az asszonnyal szoktam csinálni, amikor 
hisztériázik. Tudod, mit szoktam vele csinálni? 
Bezárom a szekrénybe, hadd gondolkozzon el rajta, 
hogy felhúzza-e a cukromat még egyszer vagy nem 
húzza fel. Na, ott aztán megy a jajveszékelés, hogy 
Ede, engedjél ki, meg Ede, nem akartam…

André Ede!
Ede (kintről) Hagyd már, hogy végigmondjam!
André Valaki bejelentkezett!
Ede (kintről) Milyen?
André Nem látom. Csak egy sziluett. Csak…
Stefi Hallasz? Hahó, fiú! Hallasz? Valami gáz lehet a 

vonallal.
André Hallak.
Stefi Tényleg egy liftben vagy?
André Tényleg.
Stefi Fordulj körbe! Ne úgy! A kamerával. Tényleg egy 

liftben vagy.
André Igen.
Ede (kintről) Beszéltesd még, hallod?!
Stefi Van ott még valaki?
André Csak az emberek a folyosón.
Stefi Nem zavarja őket, hogy elfoglaltad a liftet?
André Azt hiszik elromlott.
Stefi Klassz zakó.
André Köszi…
Stefi Új vagy, mi?
André Ezt honnan veszed?
Stefi Úgy viselkedsz, mintha új lennél.
André Ma kezdtem.
Stefi Ma? Hányadik vagyok?
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André Ööö…
Stefi Szóval az első. Ez tetszik. Én vagyok az első. Nem 

vagy egy nagydumás fazon.
André Nem.
Stefi Vagy csak zavarban vagy.
André Vagy az.
Stefi Mi a neved?
André André.
Stefi Én Stefi vagyok. Sztefani. Mint a hercegnő.
André Van egy fehér lovam. Csak nem fért be a liftbe.
Stefi Vicces vagy.
André Néha. Igazából így próbálom leállítani a remegést.
Stefi Tőlem félsz?
André Nem.
Stefi Akkor?
André Rohadtul szűk ez a lift. És meleg is van.
Stefi Akkor miért vagy a liftben?
André Mert… mert a lift az egy szexis hely.
Stefi …Most mit csinálsz?
André Kigombolom a zakómat.
Stefi Állj meg! Azonnal állj meg!
André Bocs, azt hittem… Nem azért, én csak kevésbé 

érzem magam bezárva, ha… Stefi? Stefi!
Ede (kintről) Na, mi a fasz van már?
André Szétkapcsolt.
Ede (kintről) Mennyit tartott?
André Egy perc, ötven másodperc.
Ede (kintről) Ez azért van, mert nem csináltad a dolgod! 

Azért fizetlek, hogy szórakoztasd őket. Hogy tedd 
őket boldoggá. De tudod mit? Én itt kint egy árva 
nyögést se hallottam odabentről. Egy megbaszott 
jajjt vagy ahhot sem.

André Nem akarta.
Ede (kintről) Mi az, hogy nem akarta? Hát mi a faszomat 

akart volna? Voltál te már egyáltalán nővel?!
André Voltam. Nem sokkal. De voltam.
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Ede (kintről) Akkor meg gyerünk, baszd meg, akció van! 
A következőt! Állítsd szabadra a webkamerát!

André Ede… kimehetnék egy percre? Csak egy percre.
Ede (kintről) Már meg minek akarnál kijönni?
André Nem kapok levegőt. 
Ede (kintről) Hogyhogy nem kapsz levegőt, hát ott a 

szellőző fölötted!
André Nem erről van szó.
Ede (kintről) Akkor miről?
André Nem tudom, rosszul érzem magam itt bent.

Ede kinyitja a liftet.

Ede Kezdesz tényleg olyan lenni, mint a feleségem a 
szekrényben.
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VI. 

CSIPKEFÜZET

Nappali.

Emerencia Sztázi szívem!
Sztázi Mi az?
Emerencia Egy punk ül a nappalidban.
Sztázi Jó napot, Leon!
Leon Üdv, tanárnő! Azt hittem, már sosem ér haza.
Emerencia Te ismered ezt a punkot?
Sztázi Igen, Emerencia, ismerem.
Emerencia Honnét ismered te ezt a punkot? 
Sztázi Tanítom az iskolában, egyébként nem punk, a 

punkoknak kakastaréjuk van.
Emerencia Valaki mindenesetre megtaníthatná öltözködni, 

fiatalember.
Leon Köszönöm, néni, óra után majd elugrom a nénihez 

is, hogy divatozzon nekem egy kicsit. Úgyis 
imádom a csipkét.

Emerencia Szóval… hmm, magánórákat is adsz, Sztázi 
szívem?

Sztázi Jól jön egy kis mellékes, megint lecsökkentették az 
óraszámomat, tudod… tudod, hogy megy ez.

Emerencia Persze, szörrrnyű ez az ország, szörrrnyű ez a város. 
Nézzenek oda, Sztázi szívem, hát csináltál zserbót?

Sztázi Óh, el is felejtettem. Vegyél nyugodtan! Vegyen 
maga is, Leon!

Emerencia Nem is mondtad, hogy ma órát adsz valakinek. Te 
kis hamis.

Sztázi Elfelejtettem.
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Emerencia Akkor most nem tudom megmutatni az új 
blúzomat, ugye?

Sztázi Nem, attól félek, későbbre kell halasztanunk.
Emerencia Hmm. Pedig nagyon szép blúz.
Leon Száz százalék. Ilyen válltöméses cucc, mint ami 

magán van, mi?
Emerencia Hát, majdnem ilyen. Csak kék.
Leon Mintha a Dinasztia epizódjából dobták volna ki.
Emerencia Ez egy kedves punk, Sztázi szívem. Veszek még egy 

zserbót, és már itt se vagyok.
Leon Addig én előrántom a füzetemet. 
Emerencia Egy rózsaszín, csipkés mintájú jegyzetfüzet. Hogy 

ez milyen férfias!
Sztázi Emerencia, drága, lassan elkezdeném az órát. Leon 

biztosan nagyon siet.
Emerencia Hát hogyne. Hogyne. Majd később átjövök, Sztázi 

szívem. Az inggel.

Emerencia távozik.

Leon Látta ezt?
Sztázi Hogy a táskájába sinkófált pár zserbót? Láttam. 

Mindig ezt csinálja. Hogy jutott be a házba?
Leon A kulccsal.
Sztázi A kulcsaimat visszaadta.
Leon Rittyentettem egy másolatot. Vagy kettőt. A 

biztonság kedvéért.
Sztázi A következő a helyzet. Maga most jár itt utoljára. 

Soha többé a környékre sem merészkedik. Már így 
is épp eléggé kompromittáló a jelenléte.

Leon A jelenlétemről majd később. Tovább.
Sztázi Ne szakítson félbe! Az év utolsó órájának a 

végén meg fogom kérdezni, szeretne-e valaki 
osztályzatot javítani. Úgy időzítem, hogy mindez 
épp a csengetés előtt hangozzon el. Maga 
jelentkezik, közben kicsöngetnek, én pedig benn 
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maradok magával a nagyszünetben. Mindenki 
kimegy, én pedig feleltetem.

Leon Át fogok menni.
Sztázi Kettest kap. Most pedig, miután a sárba tiporta a 

hosszú évek alatt fölépített tanári becsületemet, 
megkérem rá, hogy távozzon.

Leon Közbejött egy apróság.
Sztázi Nem tudok kettesnél többet adni, értse meg, 

mindenkinek feltűnne egy hirtelen keletkezett 
hármas a naplóban, és…

Leon A kettes fasza lesz.
Sztázi Akkor mit akar?
Leon A kettes fasza lesz, a háttérben viszont érdekes 

dolgok sejlenek föl. Így mondják ezt szépen, ugye? 
Sejlenek föl. Fölolvasnák egy részletet a hetedik 
novellából, ha nem bánja.

Sztázi Fölolvasnék, Leon.
Leon A faszom kivan azzal, hogy félbeszakít, értem? Az a 

címe, hogy Koldus és királylány. Ismerős?
Sztázi Ne kínozzon már, az istenit neki…
Leon Ugye, ez az a novella, amikor Geraldine beszökik 

a nevelőotthonba, és leskelődik a fiúk után. És 
közben habarja a pináját. Emlékszik? Persze, hogy 
emlékszik. Hohó, ne kapdosson a füzet után, ha 
megkérhetném. Még egy hirtelen mozdulattal 
szájon találnám vágni. „Csöndes voyeurizmusának 
csúcsát kétségtelenül az jelentette, amikor 
meglátta a nehéz, csizmás lábát faládára támasztó 
koldust, akit különbözőféle garázdaságok miatt 
tartottak itt fogva. Tizenhét-tizennyolc éves 
lehetett ez a fiú, épp oly korú, amikor a férfias 
gerjedelemhez még nem szükséges alkalom 
vagy parancsszó, és amikor egy szellő érintése is 
erekciót támaszt az ágyékban.” Itt ugrok egy kicsit, 
mert egy kurva unalmas szobaleírás jön. „Amikor 
egyedül maradt, ez a koszos és szakadt, ám még 
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lecsúszottságában is férfias gyermek naiv örömmel 
kapta elő ifjúságtól lángoló vesszejét. Geraldine 
lehunyta pilláit…”, blablabla… ez itt unalmas, egy 
pillanat! Ne bőgjön, tanárnő, most jön a legjobb 
rész! „Geraldine maga sem tudta eldönteni, 
a félelemtől, avagy a vágytól reszket, ahogy 
előlépett rejtekéből, és ugyanezen mozdulattal 
a földre ejtette vérvörös szaténruháját. Egészen 
elrekedt a hangja, ahogy megkérdezte az ámuló, 
ám sziklakemény fiútól, milyen nevet kell majd 
kéjesen a légbe lehelnie. A fiú egy oroszlán nevét 
viselte. Leonnak hívták.”

Sztázi És most…?
Leon Most szeretném, ha naiv örömmel előkapná 

ifjúságtól lángoló vesszőmet.
Sztázi Maradjon ott! Ne közelítsen, mert… mert… 

leszúrom!
Leon Egy horgolótűvel? Ne legyen már nevetséges!
Sztázi Megteszem! Megölöm!
Leon És ha kigombolom? Ha lehúzom a cipzárt?
Sztázi Le fogom harapni, érti?! Le fogom harapni a 

micsodáját! Engedjen el! Szálljon le rólam! Sikítani 
fogok! Érti? Si-kí-ta-ni!

Emerencia (kintről) Sztázi szívem, minden rendben van?
Sztázi Emerencia, drágám, épp el vagyok foglalva.
Emerencia (kintről) Kiabálást hallottam.
Sztázi Csak egy egér volt. Egy egér.
Emerencia (kintről) Elment a punk? Átjöhetek az új 

blúzommal?
Sztázi Nem, még itt van. Épp… egeret fog.
Emerencia (kintről) Akkor épp jókor. Hozom a blúzt.
Sztázi Ne, ne, drágám, épp a kellős közepén vagyunk a 

Lautréamont-összesnek.
Emerencia (kintről) Kár… akkor majd később. Aztán hagyjatok 

nekem is zserbót!
Sztázi Jó!



173

Leon Elment?
Sztázi Elment.
Leon Akkor most már megdughatom?
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VII. 

SEBEK

Vonatkabin.

Ede Jó napot, jó napot, új felszállók, jegyeket, 
bérleteket! Foglalt ez a hely? Foglalt? Akkor 
leülnék, ha nem gond. Azt kérdeztem, gond-e.

André Persze, hogy nem. Azt hittem, viccből kérdezed.
Ede Én sose viccelek. A világért se zavarnálak a 

munkában.
André Most épp szünet van. Lemerült.
Ede Lemerült, hát hogyne. Ez a baj ezekkel a kütyükkel. 

Lemerülnek. És hogy ityeg?
André Volt öt.
Ede Öt. Az nem sok.
André Több, mint tegnap.
Ede Minden rendben megy?
André Rendben. Hogyne.
Ede Mennyi ideig voltak vonalban?
André Az első két percig. Volt két ötpercesem is.
Ede A többi?
André Szétkapcsolt. Talán a net volt a probléma.
Ede Igen, biztosan a net volt a probléma. És az utolsó? 

Mielőtt tölteni kezdted a laptopot?
André Mi van vele?
Ede Az utolsó, az milyen volt?
André Nem is tudom már, melyik volt az utolsó.
Ede Az a kedves fickó, aki nem mutatta meg az arcát.
André Ezt honnan…
Ede Aki annyit kért, hogy vedd le a zakódat és a 

pólódat.
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André Ede, én…
Ede Bizony, bizony. Én nem akarok olyan lenni, 

mint a taxisok főnöke, az a mangalica. Én 
olyan munkaadó akarok lenni, aki törődik az 
alkalmazottaival, aki ellenőrzi, hogy dolgoznak. 
Úgyhogy elugrottam egy közeli netkávézóba. 
Gondoltam, eljátszok egy klienst. Aki a 
mellbimbóidra kíváncsi. Hogy cupp-cupp, de rájuk 
cuppantaná a húsos ajkait, aztán nyalizná őket, 
nyam-nyam. Meg aztán nyalogatná a kis hasikádat. 
Meg hogy körbeszaglászná azt a bozontos 
hónaljadat, így ni: szimat, szimat, szimat, aztán 
meg…

André Igen, tudom. Hallottam.
Ede Te meg ahelyett, hogy mutogattad volna magad, 

szétkapcsoltál, te utolsó, betonra száradt fosfolt, 
te! Na, akkor most veszek egy nagy levegőt, és 
megkérdezem még egyszer: minden rendben 
megy?

André Nem tudom, mi lett velem.
Ede Megmondom én, mi lett veled, te kis szarevő. Az 

lett, hogy felkapartalak az utcáról. Mentoráltalak, 
érted, mint az ikszfaktorban. Annyi a különbség, 
hogy neked nem kellett nótáznod, csak 
recskáznod. Egy kicsit. Erre te mit csinálsz? Elhúzod 
a „De puha a dákó” című saját szerzeményt. Ez lett. 
A hallgatás azt jelenti, hogy igazam van. Igazam 
van? Akkor ezt megbeszéltük. Akkor most leveszed 
azt a zakót! Úgy. Most a pólót! Engedd le a kezed, 
baszd meg, úgy ülsz ott, mint egy szűzlány, akit a 
hajánál fogva rángattak el a nőgyógyászhoz. Mi a 
szar ez?

André Vágások.
Ede Azt én is látom. Honnan vannak? Nenenene, 

ne fáradj a válasszal! Végül is leszarom, honnan 
vannak. Megkéseltek az utcasarkon, mi? Nahát, 
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ha nem kell a meló, ha vissza akarsz menni az 
utcasarokra, és tovább szeretnéd játszani az 
elegáns csövest, meg odatartani azt a szép lapos 
hasadat a rugós késeknek, csak szólj. Na? Kell a 
meló? Nem hallom!

André Csak bele kell jönnöm…
Ede Igen! Bele kell jönnöd! És bele is fogsz jönni, azt én 

garantálom. Na gyerünk!
André Hová?
Ede A vonatszex lejárt lemez. Az embernek a gyomra 

is fölfordul, hogy néznek ki ezek az ülések a 
kamerában. A vécészex a nyerő.

André És a vécésnéni? Nem fog problémázni?
Ede A vonaton nincs vécésnéni.

Ede a vonat vécéjébe tuszkolja Andrét.

André Ne… kérlek, ezt ne, a vonat vécéjét ne, az kurva 
szűk, a vonat vécéje rohadtul szűk.

Ede Ha megcsinálod, amit kell, akkor gyorsan 
kiengedlek.

André Nem fogom kibírni, Ede, kérlek, legalább egy kis 
levegőt…

Ede Majd kinyitod az ablakot.
André Ede! Léci! Ede! Ede, engedj ki innen, kérlek 

szépen! Egész éjjel fönt leszek, és a farkam verem, 
akinek csak akarod, akár ingyen is. Beszélgetek 
vénasszonyokkal, elhízott faszikkal, bárkivel, akivel 
csak akarod. Ede, nem kapok levegőt! Ede! EDE! 
EDE, HALLASZ?! EDE, KÉRLEK, KÉRLEK, KÉRLEK, 
KÉRLEK, KÉRLEK…

Stefi Helló. André? Ott vagy? Lélegezz mélyeket, André. 
Hallod? Lélegezz minél mélyebbeket! Lélegezz!
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VIII. 

PÓKHÁLÓS BARBIE ÉS A  
PARÁZS A SAROKBAN

Ágy.

Sztázi Nyugodjon meg! Lélegezzen, az istenit neki, 
lélegezzen már! Leon, jól van? Nehogy nekem itt 
haljon meg.

Leon Öt perc. Öt perc, és el szokott múlni. A tanárnő 
meg miért nem alszik?

Sztázi A maga visongásától ez meglehetősen bonyolult 
feladat. Mekkora hülye vagyok, hogy egyáltalán 
megengedtem, hogy itt aludjon. Ne menjen ki, 
Emerencia már a teraszon áll, és hallgatózik.

Leon Hajnal háromkor?
Sztázi Emerencia sosem alszik olyan mélyen, hogy ne 

tudjon hallgatózni.
Leon Levegőt akarok!
Sztázi Vegye le a pólóját, egészen magára izzadt.
Leon Ne nyúljon hozzám!
Sztázi Mit álmodott?
Leon Abba a tanárnő ne üsse bele az orrát!
Sztázi Ha beszél róla, könnyebben feldolgozza.
Leon Mikor tetszett átváltani pszichomókusba? Egy 

nagy rakás szart. Azt álmodtam.
Sztázi Ijesztő lehetett. Toalett is tartozott hozzá, vagy az 

ürülék csak úgy állt egy nagy halomban?
Leon Élvezi, mi?
Sztázi  Határtalanul. Mindig is szerettem volna egy üvöltő 

kisfiú mellett ébredni.
Leon Most akkor akarja hallani, vagy baszogat?
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Sztázi Bocsásson meg, csak most épp…! Maga olyan gyerek.
Leon Emlékeztetném a tanárnőt, hogy ez a gyerek pár 

órája kúrta a mennybe.
Sztázi Óh, azért annyira nem volt virtuóz.
Leon Szóval a szobámban vagyok. Vagyis abban a 

szar lyukban, ami a szobám. Az összes kék felhős 
tapétával, amit anyám aggatott ki pár évvel 
ezelőtt. És talán tévét nézek. Vagy valami hasonló 
faszság, lehet, hogy WOW-ozok.

Sztázi Mit csinál?
Leon WOW-ozok. World of Warcraft, egy videojáték. Elég 

tájékozatlannak tetszik lenni, nem? Szóval egyszer 
csak valaki rágyújt a szobában. Csak úgy. A lángot 
nem is látom, hanem csak hogy felparázslik a 
cigije.

Sztázi És? Mondja tovább!
Leon Ennyi.
Sztázi Ez tényleg velőtrázó.
Leon Nem tudom, mi benne a velőtrázó. Bassza meg, 

az egész annyira élő, hogy abban a pillanatban 
meg mernék esküdni, hogy az a valóság, és nem 
az, hogy itt fekszem magánál. Olyan, mint abban 
a kőkorszaki sorozatban, a Twin Peaksben. Áll a 
sarokban, cigizik, és amikor beleszív, egy kicsit 
kirajzolódik a pólója. Fehér pólója van neki. Meg 
még valami. Talán egy dzseki.

Sztázi És maga?
Leon Mi én?
Sztázi Maga nem csinál semmit?
Leon Meg se merek mozdulni. Tiszta bénán fekszek…
Sztázi Fekszem. Jól van, nem mondtam semmit.
Leon Tiszta bénán fekszek az ágyban, és nézem, ahogy 

pöfékel.
Sztázi És mire ébred föl?
Leon Arra, hogy rájövök, ki az.
Sztázi És ki az?
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Leon Nem tudom. 
Sztázi Fontos valaki lehet, ha így üvölt miatta. Nem 

először álmodott ilyet, ugye? Azt mondta, öt perc, 
és el szokott múlni.

Leon Hová tettem a táskámat?
Sztázi A székre akasztotta.
Leon Hopp. Majdnem elfelejtettem. Már épp 

reménykedni tetszett, ugye, tanárnő?
Sztázi Dehogyis!
Leon Úgy látszott, mintha nekifogott volna. Megtartom. 

Biztosítéknak. Meg különben is élvezem. 
Minden perverz sorát. A kiadáson még nem 
gondolkodott el? Szerintem a magafajta nők tutira 
megvesznének érte.

Sztázi Azt hittem, már megegyeztünk.
Leon Megkapja, miután vége ennek az egésznek. 

Megígérem.
Sztázi Halkan menjen le a lépcsőn!
Leon Tudom, az Emerencia. Hogy értette az előbb, hogy 

nem volt virtuóz?
Sztázi Nem tudom. Azt hiszem, csak bántani akartam egy 

kicsit.
Leon Majdnem sikerült.
Sztázi Leon.
Leon Mi van?
Sztázi Tudja, ugye, hogy amit csináltunk, az illegális?
Leon Nem. Amit maga csinált, az az illegális. Én csak 

egy gyerek vagyok, tudja, épp maga mondta az 
előbb. Ne parázzon már! Én se dicsekednék el vele 
a Szilárdéknak, hogy egy ötvenéves magányos nőt 
kefélek. „Képzeld, Szilárd, megdugtam a Pókhálós 
Barbie-t, és egész jól csinálja.”

Sztázi Negyven.
Leon Tessék?
Sztázi Csak negyven vagyok. Nemsokára negyvenegy.
Leon Az nagyjából ugyanaz, mint az ötven.
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Sztázi A Pókhálós Barbie, azt mondja?
Leon Azt.
Sztázi Miért?
Leon Mit tudom én, ez jutott eszembe.
Sztázi Így hívnak a többiekkel, hogy a Pókhálós Barbie?
Leon Jaj, ne már, hogy nem tudta. Maguk ott a tanáriban 

mindig tudják, kit hogy hívnak a háta mögött.
Sztázi És miért hívnak így?
Leon Ne csinálja már a feszkót, tanárnő, mindenkinek 

van gúnyneve.
Sztázi Igen. De olyanok, hogy a Kisdisznó. Meg a Mr. 

Bean. Meg a Véreskezű Fritz. Nem olyan, hogy a 
Pókhálós Barbie.

Leon Szerintem jobb volna, ha most elmegy aludni.
Sztázi Maguk tényleg mind azt hiszik, hogy nekem csak 

erre van szükségem? Maga is azt hitte? Hogy 
engem már úgyse? Hogy senki? Hogy valami 
messianisztikus jelenést látok majd a pöcsében? 
Bálványt? Istenszobrot?

Leon Miért, van még valaki rajtam kívül, aki…?
Sztázi Kifelé!
Leon Most megsértettem, mi?
Sztázi KIFELÉ!
Leon Óvatosan azokkal a csészékkel, szerintem 

törékenyek, és a sötétben elég szarul céloz. AÚÚÚ!
Sztázi Tűnjön el! Most! Tűnjön el!
Leon Tanárnő, én, BASSZA MEG, EZ FÁJ!
Sztázi Kifelé, maga mocsok!
Leon Az Emerencia! Meghallja!
Sztázi Szarok rá, ki hallja meg! Hallja meg az egész világ!
Leon Ha még egyet hozzám vág, én esküszöm… 

AÚÚÚÚ!
Sztázi Kifelé! Kifelé! KIFELÉÉÉÉÉÉ! 

Sztázi egyedül. Nevet. Vagy sír.

Sztázi A Pókhálós Barbie. Ez kurva jó… a Pókhálós Barbie!
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IX. 

AZ ÜVEGHEGYEN TÚL

Egy kocsi hátsó ülése.

Stefi Húzd egy kissé lejjebb a kamerát! Most kicsit 
jobbra! Nem neked, nekem jobbra. Hűha. Az az 
alsó mély volt.

André Te orvos vagy?
Stefi Nem. Miért?
André Nagyon értesz a sebekhez.
Stefi Nem kell ahhoz doktorátus, hogy lássa az ember: 

ezek rosszul lettek összevarrva.
André Merthogy nem orvos csinálta.
Stefi Hanem?
André A bátyám. Ápolónak tanult. Csak neki sincs 

munkája.
Stefi Várj csak egy pillanatot! Jól értem? Előbb 

összevagdos, aztán meg bevarrja?
André Én is tudom, hogy az előbbiben kicsit ügyesebb 

volt.
Stefi De miért?
André Csak úgy. Valakire berágott, és azt a valakit nem 

tudta megvágni.
Stefi Basszuskulcs…
André Most elvettem a kedved, mi?
Stefi Nem. Csak undorítóak az ilyen emberek.
André Nem is. A bátyám jó fej.
Stefi Akkor miért nem laksz vele meg anyáddal? Ez most 

szemétség volt. Bocsánat.
André Semmi baj.
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Stefi Vedd vissza a zakót. Szeretem nézni, ahogy rád 
feszül.

André Oké. Így jó?
Stefi Gyönyörű.
André A hálóinged is… az is nagyon szép.
Stefi Elvörösödtél?
André Nem… Nem lesz sok?
Stefi Mi?
André A számlád.
Stefi Először hallom, hogy egy webescort az én 

számlám miatt aggódik.
André Mindig elfelejtem, hogy ez munka.
Stefi Mert nem kérem, hogy a pucér heréidet 

mutogasd?
André Igen, valószínűleg azért.
Stefi A többi munka… jólesik?
André Nem. Nem sokszor. Tegnap volt egy könyvelőnő. 

Képtelen voltam fölállítani rá. Szkatofil.
Stefi Micsoda?
André Hát ez az! Gugliznom kellett, miközben nyögdösött 

a mikrofonba. Alig találtam meg ezzel a vacak 
nettel.

Stefi És?
André Az az, amikor azt akarja, hogy… ööö… rá…
Stefi Ráürítsenek?
André Sose találtam volna meg ezt a szót. Ja, hogy 

ráürítsenek.

Kopogás.

André Egy pillanat.
Ede Hány percnél tartasz?
André Negyvenkettő.
Ede Ez az, te kis kurafi, te! Jót tett az a vécéügy. De már 

az elején láttam, hogy te nem csinálsz szarást. 
Kiröhögsz? Engem röhögsz ki?
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André Nem, csak a szarásról egész más képzeteim 
vannak, mint egy héttel ezelőtt.

Ede Na, jó, hogy röhögsz. A kliens is a mosolygós 
faszikat szereti. De most már rázd le.

André Miért?
Ede Mert kell a kocsi, azért. Még mindig taxizok, amíg 

be nem indul az üzlet. Egy múmiaházaspár vár 
rám, már hetek óta furikázom őket le-föl.

André A zserbósok?
Ede Ja, persze, te is láttad őket. Két puccos vén 

ékszerkirakat. Úgy viselkednek, mintha 
legalábbis New Yorkba jöttek volna nyaralni, nem 
Skizopoliszba.

André Igen…
Ede Nem esett jól az a zserbó, mi? Megakadt a 

torkodon. Jól van na, majd kihevered, amikor 
vastag leszel. Most meg kifelé a kocsimból!

André Azért még elbúcsúzom a csajtól.
Ede Jól van, csak egy-kettő.
André Itt vagyok.
Stefi Én is. Ki volt az?
André A Ráró.
Stefi Mi?
André A fehér ló.
Stefi A kocsiba is magaddal viszed?
André Hátha igényli valaki. A kakilós könyvelőnő után 

semmin nem lepődnék meg.
Stefi Végül is – annyi előnye van, hogy bármikor 

rápattanhatsz.
André És vágtatok, vágtatok az üveghegyen is túlra. 

Hozzád.
Stefi Ez kedves volt.
André Mert én ilyen kedves fickó vagyok. Szeretnéd?
Stefi Mit?
André Hogy megismerkedjünk. Tényleg.
Stefi Persze. Szeretném.
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André Összefuthatnánk valamikor.
Stefi Aha.
André Képzeld el! Semmi formalitás meg lopott net meg 

dübörgő főnök.
Stefi Az jó lenne.
André Elmehetnénk sétálni. Rendesen. Megfognám a 

kezed.
Stefi Nagyon rég nem fogta meg senki a kezem…
André Én megfognám. Nagyon gyengéden fognám meg. 

Szóval? Mikor?
Stefi Majd megbeszéljük.

Kopogás.

André Mennem kell. A fehér ló hív.
Stefi Oké.
André Cupp. Hallottad? Láttad? Puszit küldtem. Stefi, ott 

vagy még?
Ede Hát meddig kell még várnom, baszd meg?
André Bocs. Ötven perc. Kereken.
Ede Ötvenszer hetvenöt, az… harminchét euró. Meg 

egy fél. Mit vigyorogsz, mint a tejbetök?
André Jól érzem magam.
Ede Amikor rendesen beindul, akkor még jobban 

fogod magad érezni. Akkor aztán úgy vigyorogsz 
majd, hogy szétesik a fejed. Most pedig húzzál el! 
Nem volna jó, ha ez a két madárijesztő itt látna.

André Miért?
Ede Mert már láttak utcát söpörni. Rontanád a rólam 

kialakult kellemes képet. Holnap a parkban 
találkozunk. Találtam egy helyet egy nagy fa 
mögött. Van rajta egy nagy odú meg sok kicsi.

André Elfelejtettél valamit.
Ede Mit?
André Nem tudok kiszállni, míg ki nem nyitod a bilincset.
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X. 

VILÁGPLÁZS

Tűzlépcső.

Leon Tanárnő! Tanárnő, bassza meg, nyissa ki!
Emerencia Tudod te, hány óra van?
Leon Nem érdekel.
Emerencia Hajnali négy. És tudod, mit csinálok én hajnali 

négykor?
Leon Használjon füldugót, ha nem tud aludni!
Emerencia Nem teszek be füldugót, mert akkor nem hallom 

az Oprah Winfrey Show-t. Ilyenkor megy a kábelen. 
Magyar szinkronnal.

Leon Megígérem, hogy csöndesebben fogok kiabálni.
Emerencia Egyáltalán, mire fel ez a nagy csattogás? Van 

kulcsod. Láttam a múltkor, hogy van.
Leon Kicseréltette a zárat. Tanárnő!
Emerencia Hiába kopogsz.
Leon Ne tessék beleütni a nóziját, jól van?
Emerencia A Sztázi elutazott.
Leon Hová?
Emerencia Honnan tudjam, nem érdekel engem az ilyesmi. Na 

jó, beledöglök, úgy érdekel, de nem mondta meg. 
Fogta az utazótáskáját, és lelépett.

Leon Délelőtt még bent volt az iskolában.
Emerencia Az délelőtt volt. Délután még elment a boltba, 

vett két deka párizsit meg egy kenyeret, aztán 
megivott egy kávét, majd egész délután 
telefonálgatott. Nagyon hivatalos volt a hangja, 
mint aki ügyvédekkel vagy orvosokkal beszélget. 
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Aztán pedig hívott egy taxit és elment. Az ott egy 
pezsgő?

Leon Igen, ez itt egy pezsgő.
Emerencia Mit ünneplünk?
Leon Maga semmit.
Emerencia És te?
Leon Hogy átmentem. Ma kaptam ki a bizonyítványt, 

és láttam, hogy átmentem. Még az érettségi 
van hátra, aztán vége ennek a kínszenvedésnek. 
Megyek. El innen.

Emerencia Aztán hová, hová?
Leon Mit tudom én. Egyetemre. Máshová.
Emerencia Á, egy Bollinger Cuvée! Megadtad a módját, nem 

mondom. Az én időmben a tanároknak almát 
hoztak a gyerekek. Meg rágógumit. 

Leon Az én időmben meg pezsgőt hoznak. Most már 
tessék bemenni!

Emerencia Te mit csinálsz?
Leon Megvárom a tanárnőt.
Emerencia Nem volt nagy az a táska. De kicsi se volt. Legalább 

háromnapos.
Leon Bassza meg! Bassza meg!
Emerencia Véletlenül épp van nálam két pohár.
Leon Véletlenül.
Emerencia Az ember sose tudja, mikor ugrik be valaki egy 

üveg pezsgővel. Ökör iszik magában, kicsi punk.
Leon Ne kicsi punkozzon itt nekem, hanem töltsön!
Emerencia Persze, hiszen nem is vagy punk. Merthogy nincs 

kakastaréjod. Inkább amolyan utcafiú vagy. Jaj, 
nem lehetsz utcafiú sem. Mert az utcafiúknak 
nincs Rolexük meg gyárilag koptatott százötven 
eurós bakancsuk, meg aztán csak ez a pezsgő vagy 
hétezerbe került.

Leon El kell ismerni, a néni vágja, mi mennyi.
Emerencia A maskarádra.
Leon Most baszogatni tetszik?
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Emerencia Nem a te maskarádról beszélek. Az enyémről. A 
megboldogult férjemmel nudisták voltunk.

Leon A néni egy perverz disznó. Hé, ez fájt.
Emerencia Látom, édesanyád kispórolta a pofonokat a 

gyerekkorodból. Azok voltak a legszebb éveim, 
bizony. Ruha a boltban, ruha a munkahelyen, ruha 
az utcán. De sehol másutt. A lakásban eszünkbe se 
jutott. És a tengerpart, kicsi punk, a tengerpart!

Leon És most már nem tetszik nudizni?
Emerencia Elfelejtettem, hogy kell.
Leon Baromság.
Emerencia Az. Aztán valahogy mégis elfelejtettem.
Leon Csak megöregedett.
Emerencia Ugyan, ennek semmi köze semmihez. A 

Karcsikának van. Amióta a Karcsika nincs, azóta 
nem vetkőztem le nyilvánosan. Azt csak a 
Karcsikával lehetett.

Leon Jó fej lehetett a Karcsika.
Emerencia Büdös hippi volt. Azért is szerettem. Aztán 

meghalt, én meg ilyen csipkés fehérneműket, 
blúzokat, szoknyákat vásárolok bosszúból. Minden 
héten egyet. A fejemet is leüvöltené, ha látna. 
Az volt az álma, hogy egyszer nem is hord majd 
senki ruhát, nemhogy csipkét, de semmilyet. Hogy 
az egész világ olyan lesz, mint egy tengerpart, 
egy nudista fürdőhely. Merthogy meztelenül 
mindenki egyforma, nincs igazgató úr, meg nincs 
takarító. Kicsit beivott, és máris osztani kezdte az 
észt, hogy majd pucéran járunk bevásárolni, meg 
vidámparkba, meg dolgozni is. Mondjuk ezt sose 
értettem, merthogy a Karcsika rendőr volt.

Leon Ha mindenki meztelenül járna, akkor mindenki 
csak a baszásra gondolna.

Emerencia Miért, így nem?
Leon A nudizmusra!
Emerencia A nudizmusra! Nem vetkőzünk le?
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Leon Azt hittem, azt csak a Karcsikával lehet.
Emerencia Kedvet kaptam. Kegyeleti okokból.
Leon Nem.
Emerencia Csak megkérdeztem.
Leon Megtenne nekem valamit?
Emerencia Mondjam meg a Sztázinak, hogy kerested?
Leon Itt hagyom neki ezt a fél üveg cuvée-t. Meg a 

füzetet.
Emerencia Milyen füzetet?
Leon Azt, amit a hálóingje alá tetszett rejteni, miközben 

töltöttem.
Emerencia Nesze! Dobd be a levélnyíláson, ha már bennem 

nem bízol! Semmi tisztelet sincs már a mai 
fiatalokban, semmi. A pezsgőt meg majd én 
elviszem, mert azt be kell hűteni.

Leon Ja, és mondja meg, hogy hívjon fel, ha hazaér.
Emerencia Megmondom, meg én. Kár, hogy nem vetkőztünk 

le. Olyan kellemes orgánumú a nyögésed a falon 
keresztül.
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XI. 

FEHÉRLÓ

E-mail.

André Cím: stephanie_princess@gmail.com
 Téma: fehérló

Én nem tudok sokat beszélni, e-mailt írni meg 
aztán végképp nem, alig csináltam. Ezt a fiókot 
is csak azért nyitottam, hogy neked írjak. A 
címedet úgy szereztem meg, hogy levadásztam 
a webkamerás oldalról. Jó, mi? Merthogy ott a 
regisztrációban mindenkinek megvan az e-mail 
címe. Szóval én sokat gondolkoztam a legutóbbi 
beszélgetésen, tudod, amikor a kocsiban voltam. 
És azóta még álmodtam is veled, pedig nekem 
nem nagyon szoktak szép álmaim lenni, nagyon 
sokszor azt álmodom, hogy menekülök egy 
bakancsos srác elől, akit nem is ismerek, de azért 
ő mégis utolér. De most nem a bakancsos sráccal 
álmodtam, hanem veled, meg a fehérlóval. És 
ma is egész nap fenn lógtam a webkamerával, és 
vártam, hogy mikor jössz, és kigolyóztam három 
kövér nőt meg vagy tíz buzit, nehogy elfoglalják 
előled a sávot. Az egyik az nagyon berágott, de 
nem érdekes, merthogy téged vártalak. :)
Ja, a szmájlit megtanultam, hogy kell. A főnököm 
mutatta meg. Meg tudok ilyet is: ;). Meg ilyet:  
:P :P. Szóval gondoltam, hogy biztos sok a dolgod, 
házimunka meg ilyenek, és úgy hittem, hogy az 
lesz a legjobb, ha nem is várok rád, hanem hogy 
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megkeresem a címedet, és elhívlak egy randira. 
Elmehetnénk megenni egy zserbót valamelyik 
cukrászdába, vagy valami. És hát, ki tudja, ha 
működik, ha van szikra meg minden, akkor én föl 
is mondok, úgyse csípem ezt a munkát, valahogy 
nem megy, valahogy nem rám szabták. Sokszor 
föl se áll, meg egyébként is csak veled élvezem, 
pedig neked le se kell vetkőznöm. Később már 
nem tudom nézni a leveleimet, mert a laptopot 
vissza kell adnom a főnökömnek. Úgyhogy ha 
akarsz, akkor tízkor ott leszek a parkban, gyere el. 
Az a zakó lesz rajtam, ami úgy tetszett neked, meg 
a múltkori fehér póló. Hogy rajtad mi lesz, azt te 
döntöd el. :) Én nagyon szeretném, ha eljönnél.
:* Ezt is megtanultam. Hogy :*
André
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XII. 

UTOLSÓ FELJEGYZÉS AZ UNE 
CHAROGNE BORDÉLYBÓL

Szertár.

Sztázi A frászt hozta rám, tudja? Mit keres a szertárban?
Leon Már azt hittem, vissza se jön.
Sztázi Muszáj volt, az érettségi miatt, azt még végig 

kellett csinálni.
Leon Kerestem ám.
Sztázi Tudom, Emerencia mondta.
Leon Bocsánatot akartam kérni a múltkoriért. A barbie-s 

izéért. Végül is kurvára rendesnek tetszett lenni.
Sztázi Ez megható is lehetne, Leon, de én enyhébb 

sokkot kaptam, amikor Emerencia eldicsekedett, 
hogy együtt pezsgőztek hajnalban a lakásom előtt.

Leon Felhívhatott volna. Azt mondta, hogy üzenem: 
hívjon föl?

Sztázi Hogy kicsípte magát a nagy napra.
Leon Anyám miatt. Ragaszkodik ehhez a sok 

gyökérséghez, hogy ing meg öltönynadrág. 
Gazdagok és szépek, ezerkétszáznyolcvanhetedik 
epizód: az érettségi. Biztosan akar egy közös 
képet velem a suli előtt. Ez a heppje, hogy 
fényképezkedni akar. A tanárnő is kibaszottul 
csinos ma.

Sztázi Most mit csinál?
Leon Levetem ezt a szart.
Sztázi Miért?
Leon Hát hogy meztelen legyek, hogyhogy miért?!
Sztázi És miért akar meztelen lenni?
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Leon Ne értsen félre a tanárnő, de valami beteg módon 
hiányzott nekem.

Sztázi Nem értem félre, de arról, amire gondol, szó sem 
lehet.

Leon Már nem vagyok a diákja.
Sztázi Nem, tényleg nem.
Leon Azt csinálunk, amit akarunk. Már nem illegális.
Sztázi Ha az lenne, az sem igazán érdekelne, Leon, 

tudniillik egy hete beadtam a felmondásomat. 
Kész, vége. Nem tanítok többet. Ez az érettségi volt 
az utolsó közöm az iskolához.

Leon Ez kurva jó! És nem is szólt?
Sztázi Nem gondolom, hogy épp magának kellene 

beszámolnom. 
Leon És most? Magánórákat ad? Vagy felcsap 

háziasszonynak?
Sztázi Ezt tegnapelőtt kaptam. Olvassa.
Leon „Kedves Anasztázia… Örömmel fogadtuk a 

kéziratát, és azt a bejelentését is, hogy ilyenből 
még akad egy-kettő a tarsolyában. Az, ahogy 
Baudelaire bordélyházban töltött korai éveit 
jegyezte le páratlan fantáziával, eleganciával, 
és a pornográfia határát súroló, de át nem lépő 
érzékiséggel, valóban figyelemreméltó. Úgy véljük, 
az erotikus irodalom újonnan feltámadt divatját 
meglovagolva a Feljegyzések az Une Charogne 
Bordélyból hatalmas sikerre számíthat nem csupán 
a testi örömök leírására vágyó, de a műveltebb 
publikum előtt is. Utóirat: az ön által felvetett írói 
álnév, a Barbie Spiderweb tökéletes választásnak 
tűnik.”

Sztázi Maga kérdezte aznap éjszaka, hogy miért nem 
adom ki.

Leon Csak csesztettem.
Sztázi Láthatja, bejött.
Leon Nagyszerű. Gombolja ki az ingjét!
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Sztázi Nem.
Leon Senki nincs az iskolában, tanárnő. Mindenki az 

udvaron van.
Sztázi Nem érdekel, ki van az iskolában, és ki van az 

udvaron.
Leon Később akarja? Elmehetek magához ma este. 

Viszek pezsgőt. Ünnepelünk. Ugyan, szánjon már 
meg, tiszta ideg voltam egész délelőtt ettől az 
érettségi biszbasztól.

Sztázi Mi értelme volna ennek, Leon?
Leon Jól éreznénk magunkat együtt. Mint a múltkor.
Sztázi Megtörtént, felejtsük el.
Leon Csak egy-két hét. Amíg a fölvételik lezajlanak. 

Aztán úgyis eltűzök innen örökre.
Sztázi Egy-két hét? Fölvételik? Leon, maga nem fog 

fölvételizni. Legalábbis egyelőre nem.
Leon Dehogynem. A jövő héten utazom átadni a 

papírokat.
Sztázi Az már régen bizonyossá vált számomra, hogy 

ezzel a morális háttérrel nem maradhatok az 
iskola falai között. Maga végig azt hitte, hogy én 
a tanárok meg az igazgató miatt aggódom, hogy 
mit fognak rólam… rólunk gondolni. Ez, akárcsak 
egyéb korábbi feltételezései velem kapcsolatban, 
teljesen tévesek. Az iskolát se maga miatt hagyom 
ott, ilyesmi meg se forduljon a buksi fejében.

Leon Nem is gondoltam erre
Sztázi Gondolt, már hogyne gondolt volna. Ha már el 

kell mennem, Leon, nem mehetek el egy csalás 
billogjával a vállamon. Tizennyolc év tisztességes 
munka után? Nem. Emelt fővel kell távoznom, és 
tiszta kézzel. Szóval… nem utazik maga sehová. És 
nem is ad át semmiféle papírokat. Az egyezségünk 
a kettesre szólt, az évzáró kettesre. Nem az 
érettségire.

Leon …Ezt nem csinálhatja meg.
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Sztázi Már megcsináltam.
Leon Most nem hagyhat itt csak így, hallja?
Sztázi Csak figyeljen! Hallgassa a Pókhálós Barbie lépteit.
Leon Nem mehet csak úgy el, maga rohadt áruló, ezt 

meg kell dumálnunk!
Sztázi Ne üvöltsön, Leon, hülyét csinál magából!
Leon Jöjjön vissza, rohadt kurva!
Sztázi Továbbá legalább a nadrágját vegye vissza, ha 

a tanárok meglátják így, a pótérettségire sem 
engedik ki.

Leon Mindenkinek elmondom! Mindenkinek! Azt is, 
hogy szar az ágyban! Honlapot nyitok magáról, 
ahol naponta leringyózom! Megtalálom, 
tanárnő, és akkor az isten irgalmazzon magának! 
Legyilkolom, érti? Legyilkolom!

Sztázi Meg, Leon. Meggyilkolom.

Leon Sztázi után ered.
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XIII. 

ALLELUJA

A templom előtt.

Ede Az ember odaadja a heti keresetet. Nem sok, nem 
sok, de odaadja, mer’ jár. Erre te mit csinálsz? 
Leiszod magad, és másnap így jelensz meg. 
Láttad, hogy nézel ki, baszd meg? Pontosan úgy, 
mint egy hajléktalan, aki annyira berúgott, hogy 
véletlenül a disznóólba feküdt be a megszokott 
utcasarok helyett. Ez elszakadt. Ez is elszakadt. 
Kivel verekedtél? Ne kelljen már minden szót 
csavarhúzóval kihúzni belőled!

André A bátyámmal.
Ede Van bátyád? Nem is mondtad. Szép? Izmos? 

Van munkája? Jól van, a bátyóról majd később. 
A feleségem bekísérte a két madárijesztőt a 
misére. Aztán városnéző körútra viszem őket 
hatmilliomodszor is. Szóval most nem tudok veled 
szórakozni, majd később beszélgetünk. És ne állj 
már úgy, mint egy kirakatbábú, mert hányingert 
kapok tőled. Mi ez?

André Vér. Azt hiszem.
Ede Vesd csak le!
André Nem megy, beleragadt. ÁÁÁÁÁÁÁ.
Ede Látod, ki lehet ezt szedni. Hűha, ez nagyon 

randa. Hát hogy fogsz ezzel dolgozni? Ezt fogod 
mutogatni a klienseknek? „Nézd már, milyen szexi, 
ahogy odaszáradt a vér, ugye már tiszta lucsok 
vagy tőle?!”
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André Úgy gondoltam, kivennék pár szabadnapot.
Ede Az biztos, hogy kiveszel, az hétszentség. Milyen 

hosszú ez a kurva seb?
André Nem tudom.
Ede Hát mennyire voltál berúgva, amikor csinálta, 

baszd meg?
André Egyáltalán nem voltam berúgva.
Ede Akkor?
André El voltam ájulva.
Ede Le a nadrággal.
André Kinn vagyunk a téren.
Ede Tudom, de akkor se vérezhetjük össze a kocsimat.
André Beleragadt a sebbe, óvatosan csinálja. 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!
Ede Látod, nem is volt olyan szörnyű. Te, a bátyád…
André A bátyám jó fej.
Ede Persze, hát a jó fej embereket arról ismerjük meg, 

hogy negyven centiméteres mélyvágást ejtenek az 
öccsükön.

André Csak kiakadt.
Ede Micsodán?
André A parkban ültem, és vártam valakit.
Ede Botrányos. Én is megvágtalak volna érte.
André És jött a bátyám meg pár haverja, és ennyi.
Ede Baszd meg, ha nem mondod el rendesen, át fogom 

vágni a torkodat!
André Elkezdték, hogy tudják ők, miféle emberek járnak 

az ilyen parkokba. Meg hogy nem voltam otthon 
már hetek óta, és hogy biztosan valami mocsokba 
keveredtem. Erre az egyik haverja azt mondja: én 
már láttam az öcsédet. Erre a bátyám azt kérdezi, 
hol láttad az öcsémet, mi, hol? Egy olyan szexes-
webkamerás oldalon láttam.

Ede Hogy került ő egy olyan szexes-webkamerás 
szarra?

André Azt már nem volt időm megkérdezni.
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Ede Ezzel el kell menni az orvoshoz.
André Nem!
Ede Össze kell varrni. Így nem fogsz tudni dolgozni.
André Akkor kihívják a rendőrséget.
Ede Igen, kihívják, és akkor mi van?
André Nem dobom föl a bátyámat. A bátyám jó fej.

Stefi belép. 

Stefi Hol a francban vagy? Ez a két vén kretén az 
alleluját énekli, nekem meg már hányingerem van 
a tömjénfüsttől.

André Stefi?
Ede A Stefi, a Stefi, már megint a Stefi.
André A Stefi… az internetről…
Stefi Ede, te fiúkat vetkőztetsz kisgatyára fényes nappal 

a templom előtt?
Ede Hogy én kit, minek és hol vetkőztetek le kisgatyára, 

az nem a te dolgod, ez munka, érted? Munka!!!
Stefi Te meg az állítólagos munkáid!
Ede   Hanem: térjünk csak vissza erre a netes dologra! 

Akkorák a füleim, hogy már mindjárt elrepülök. 
Na?

Stefi Biztos csak hasonlítok neki valakire.
Ede André, te gyerek, kire hasonlít neked az én 

feleségem?
André Lehet, hogy összekevertem.
Ede Igen, lehet, hogy összekeverted.

De az is lehet, hogy megtaláltuk a választ, hová 
tűnt az a pár száz euró a bankszámlámról.

Stefi Hát mi a faszomat csinálhattam volna, amikor 
bezártál a szekrénybe, mi? Egész kurva napra. 
A laptopomat meg utánam hajítottad. Hogy ne 
unatkozzak. A gyerek meg aranyos volt, úgyhogy 
elkezdtünk beszélgetni.

Ede Mennyit beszélgettetek?
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Stefi Összesen pár órát. Azt hiszem.
Ede Mennyi az a pár óra?
Stefi Mit tudom én, talán hatot.
Ede Az kétszázhetven euró!
Stefi Jól van, lehet, hogy túlzásba vittem egy kicsit.
Ede Veled később számolunk. De te! Te megbasztad a 

feleségemet!!!
André Nem basztam meg a feleségét.
Stefi Nem baszott meg, Ede, ne beszélj hülyeségeket!
Ede De megbasztad a feleségemet! Virtuálisan basztad 

meg!!! Álljál meg, te! Gyere-gyere! Ne hátráljál, ne 
meneküljél!

Stefi Ugyan, hagyd már a gyereket!
Ede Te csak ne védjed! Teneked most pár hónapig kuss 

a neved!
Stefi Persze, mert eddig aztán beszélhettem, 

amennyit csak akartam, mi? Na tudd meg, hogy 
visszaköltözöm anyámhoz, csak érjünk haza, 
pakolok és megyek vissza!

Ede Anyádat meg végképp hagyd ki ebből!
Stefi Inkább anyám, mint a szekrény meg egy latens 

buzi férj!
Ede Ezt most szívjad vissza, Stefánia, mert ha nem 

szívod vissza…!
Stefi Akkor mi lesz? Na? Mi lesz akkor?
Ede Akkor összeverlek téged meg a kefepajtásodat is, 

meg… Hol van az André gyerek?

Pali és Klárika belépnek.

Pali Ez egy szép mise volt, igaz-e, Klárikám?
Klárika Nagyon szép volt, Palikám, gyönyörű.
Pali Itt meg fantasztikus az idő!
Klárika Csak itt-ott rohangálnak a téren meztelen 

fiatalok…
Pali Hol? 
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Klárika Ott fut egy a tér túloldalán.
Pali Az nem teljesen meztelen, Klárikám, csak 

majdnem.
Ede Szálljanak be!
Klárika Én még szívnék egy kis friss levegőt, sofőr úr.
Ede Azt szívhatnak a kocsiban is, majd lenyitjuk az 

ablakot! Befelé!
Pali Arra gondoltunk, hogy megnézhetnénk ma a 

tavat.
Ede Oda megyünk. A tóhoz. Csak előbb még 

elintézünk valamit.
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XIV. 

A SZEMLÉLŐ SZEMÉBEN

Taxi. 

Klárika Nézd már, Palikám, diákok!
Pali Pont olyanok, mint nálunk, nem?
Klárika Szerintem mostanában lehet az évzáró. 

Bemegyünk megnézni őket?
Pali Remek ötlet, Klárikám, legalább harminc éve nem 

voltam évzárón.
Ede Kuss legyen ott hátul!
Klárika (suttogva) Le kellene cserélni ezt a sofőrt, nem?
Pali (suttogva) Most már úgyis mindegy, reggel 

hazautazunk.
Klárika (suttogva) Az bőven elég idő, hogy megöljön 

minket vagy valaki mást.
Ede Hallom, mit makognak, bassza meg, nem vagyok 

süket!
Klárika Palikám, kérd meg szépen az illetlen sofőr urat, 

hogy lassítson.
Pali Sofőr úr, ha nem lassítja le az autót…
Klárika Jaj, ezek a kanyarok megölnek! Már tiszta kék-zöld 

a lábam a sok ülésközi eséstől!
Ede Kuss legyen! Vagy betűzzem? KÁ-Ú-ESS-ESS!

Karambolzaj.

Klárika Mi történt, sofőr úr? Mi történt?
Pali Gyerünk, halljuk, magyarázattal tartozik a 

feleségemnek!
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Ede Van maguknál egy cigi?
Pali Most mit akar a cigivel?
Klárika Nem mindegy, Palikám, adjál neki egy cigit.
Ede Nem akartam.
Pali Mit?
Ede Kijött elém.
Klárika Kicsoda? 
Pali Én kiszállok, Klárikám, megnézem, mi van.
Ede Kiugrott. Magától ugrott ki.

Pali kiszáll. 

Klárika Mi az, Palikám? Mi történt?
Pali A meztelen fiú az.
Klárika Nem teljesen meztelen, Palikám, te mondtad.
Pali Ne gyere ki! Nagyon csúnya látvány.
Ede Csak meg akartam verni.
Klárika Kimegyek!
Pali Ne gyere ki, mondom, hogy ne gyere ki!
Ede Vagy bezárni a szekrénybe.

Klárika kiszáll.

Klárika Nem annyira szörnyű ez, Palikám, láttam én már 
ilyet a tévében.

Pali Mintha aludna, Klárikám, pont olyan.
Ede Vagy csak odabilincselni az ágyhoz.
Klárika Te érted, mi történt?
Pali Nem, semmit se értek, Klárikám. Olyan gyors volt 

minden.
Ede Nem akartam.
Klárika Lehet, hogy az az asszony látott valamit. 

Asszonyom!
Sztázi (Andréhoz) Jól van? Él még? Ébredjen már föl!
Klárika Asszonyom!
Sztázi (Andréhoz) Ébredjen föl, nincs semmi baj, csak 

sokkot kapott!
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Ede Csak meg akartam ijeszteni. Egy picikét.
Pali Asszonyom!
Sztázi Fogják már be a pofájukat, nem látják, hogy itt 

fekszik egy másik fiú is?
Pali Két meztelen fiú az utcán, ugyanabban az időben. 

Mekkora ennek az esélye?
Klárika Úgy látszik, errefelé az évzárón divat az 

alsógatyában való futás.
Ede Én tényleg nem akartam.
André Ne pofozzon! Legyen szíves, ne pofozzon tovább!
Sztázi Hogy érzi magát?
André Elugrottam. Időben ugrottam el.
Sztázi Honnan van a vér a hasán?
André Vágások. Semmi az egész. Nem is mostaniak. Csak 

felszakadt a régi seb.
Sztázi Ennek itt semmi baja.
Pali Ennek viszont nincs pulzusa.
Klárika Meghalt, ugye, Palikám? Meghalt.
Pali Ha nincs pulzusa, Klárikám, az általában azt jelenti.
Ede Szerintem meg akart halni.
Sztázi Ezzel azonnal kórházba kell mennie.
André Nem megyek kórházba.
Sztázi Muszáj!
André Nem megyek!
Ede Azért ugrott ki. Magától.
Sztázi Akkor velem jön.
André Hová?
Sztázi A lakásomra. Van kötszer, meg le is tud zuhanyozni, 

és ha akar, ott is maradhat egy kicsit, hogy 
kipihenje ezt az affért.

Pali Most mit csinálsz, Klárikám?
Klárika Lefényképezem.
Pali Megvesztél? Ez egy bűnügyi helyszín!
Klárika Te láttál már ilyen bűnügyi helyszínt?
Pali Nem.
Klárika És fényképed van ilyen bűnügyi helyszínről?
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Pali Nincs.
Klárika Csak képzeld el, hogy fog ámulni a Tóthné, amikor 

meglátja a fotókat.

Vaku. Vaku. Vaku. 

Ede Öngyilkosság volt.
Sztázi Engedjen már el! Ne szorítson úgy!
Pali Most egy kicsit távolabb, hogy benne legyen az 

asszony is a másik gyerekkel.
Klárika Bízzad csak ide, Palikám.

Vaku. Vaku. Vaku.

Ede Öngyilkosság. Az gyakori errefelé.
Sztázi Maga reszket. Fázik?
André Nem. Csak menjünk már! Menjünk már! Menjünk 

már!
Pali Most még távolabbról, Klárikám! Hogy a 

szecessziós iskola is benne legyen!

Vaku. Vaku. Vaku.

Sztázi Most miért állt meg?
André Olyan ismerős. Mintha már láttam volna valahol.
Sztázi Kit? 
André A hullát. Maga ismerte? Úgy nézi, mintha ismerte 

volna.
Sztázi Csak futólag. Mondhatni, alig.
Ede A bátyja bántalmazta, nem volt mit ennie, 

munkanélküli volt.
André Menjünk már!
Sztázi Menjünk!
Ede Erre kiugrott az autó elé. Ez történt. Ennyi történt.
Pali Most úgy csináld, hogy látsszon a széttört kocsi a 

sofőrrel!
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Klárika Meg a templomtorony és a cukrászda, ahol a 
zserbót ettük!

Pali Meg az emberek, akik a túloldalról bámulnak!
Klárika Meg a bankok, a bankok is jól mutatnak!
Pali  A szökőkutak!
Klárika  A városháza!
Pali Meg a fák!
Klárika A vér!
Pali A mocskos utca!
Klárika Ez a csodaszép város!

Vaku. Vaku. Vaku. A végtelenségig.

Vége.
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I. 

A VIRÁGOS LADA SZAMARA

Rudi Szóval kimegyek én a helyszínre, vijjogok is meg 
minden, ami dukál. Beugrok a két srác közé, 
mondom, elég legyen már, elég legyen! Az 
egyiknél kisbalta, a másiknál, na erre varrjatok 
gombot, egy húsklopfoló. Képzeld el, baszd meg, 
magával hozta a húsklopfolót otthonról! Adjál 
már még egy sört, mit tátod a szádat? Annyira be 
vannak pörögve, hogy nem is látják az egyenruhát 
meg a jelvényt. Totál, de semmit se látnak 
egymáson kívül. Engem se látnak.

Karcsi Ez azért elég nehéz ügy, bassza meg!
Rudi Hát erről beszélek, mondom szépen, teljesen el 

vannak borulva. Megint mondom, hogy elég, de 
még elmondom pár nyelven, szerbül, németül 
angolul, hátha úgy meghallják.

Szultán Nem is tudtam, hogy ilyen poliglott vagy, Rudi 
kapitány.

Rudi Glott, az hát. Na szóval: jobbra suhintok egyet, 
csak egy olyan sallert, na, erre úgy meglepődik, 
hogy elejti a baltát, a saját lábára ejti, kész csoda, 
hogy nem vágott szét ott semmit. A másik ekkor 
lehetőséget lát a támadásra, de a lehetőség meg 
ő közé odaugrok én is, elkapom a húsklopfolóját 
és hopp, elhajítom. Be is török vele egy ablakot, az 
igaz, de a rend az rend.

Karcsi Aztán?
Rudi Hogyhogy aztán? Bilincs, és pont. Kicsit még 

ficánkoltak, az igaz, de az őrszobán már csendesek 
voltak, nagyon csendesek.
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Szultán Megverted őket?
Rudi Azt én sose csináltam.
Karcsi Azért a kilencvenes években beszéltek ezt-azt.
Rudi Persze, hogy beszéltek! Én terjesztettem a 

pletykákat, hogy mindenkit megverünk. Főleg a 
tüntetőket meg a békekoncerteseket. Ezt kellett 
terjeszteni.

Szultán És nem?
Rudi Találkoztál te valaha is valakivel, Szultán fiam, akit 

megvertem?
Szultán Nem.
Rudi Téged, Veszeli Karcsi fiam, megvertelek valaha?
Karcsi Hát, párszor kaptam egy-két…
Rudi Na ugye, hogy nem. Pedig ha valaki 

megérdemelte, az te voltál.
János És?
Rudi Mi és?
János Mi lett a két sráccal?
Rudi Semmi.
János Hogyhogy semmi?
Rudi Hát a kisebb még kiskorú volt, a másikat meg 

hazaküldtem.
János Miért?
Rudi Hogyhogy miért, hát hogyhogy miért, hát 

az a Vászónak a fia, akivel együtt szolgáltam 
Boszniában, hát hogy csukjam én le a Vászónak 
a fiát? Különben is megígérte, hogy legközelebb 
otthon hagyja a húsklopfolót.

Karcsi Akkor jó, ha megígérte, akkor jó.
Szultán Ja. Csak ha otthon hagyja.
Rudi Nem tudom, most mi bajotok van, hát a Veszeli 

Karcsi is ilyen volt, amikor tizenhat volt, most meg 
milyen rendes ember.

Karcsi Azért én nem járkáltam húsklopfolóval szórakozni 
a Supába.

Rudi Nem, te a Zetorral jártál szórakozni.
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Karcsi Na és, apám sose adta ide a kocsit.
Rudi Igen ám, Veszeli Karcsi, de te azzal a Zetorral nem 

csak elugrottál a Supába meg vissza.
Karcsi Néha kinyaltam a szélvédőn a Blankát, az igaz. 

Bocs, János, régen volt, na.
Rudi Meg néha el-eltapostál pár kutyát.
Karcsi Az igaz, el-eltapostam őket.
Rudi Meg nagy ritkán a gazdáikat is el-eltapostad vele.
Karcsi Az csak egyszer volt, és tényleg véletlenül.
Rudi Véletlenül épp a Fekete Zolit tapostad vele el-el, 

aki véletlenül épp apád kukoricáját lopta.
Karcsi Hát ki az a Fekete Zoli, hogy csak úgy bejöjjön a 

földre kukoricát lopni?
Rudi És akkor én minek vagyok itt, ha te csak úgy 

eltaposod, aki kukoricát lop?
Karcsi Hogy utólagosan igazoljad, hogy lopta, és azért 

lett elütve.
Rudi Hát azt hiszed, hogy erre való a rendőr?!
Karcsi A forgalmat is irányítania kell valakinek.
Rudi Arra való a rendőr teszerinted?!
Karcsi Hát mire való? Hogy navijácsokat* engedjen haza, 

mert a Vászó fia, azért?
Rudi Az más, abba te ne avatkozzál bele, a Vászó fia 

rendes gyerek!
Karcsi Én is rendes gyerek voltam, oszt elütöttem, aki 

lopta a kukoricát…!
Szultán Elég legyen, ivás van!
Rudi Bár tényleg levertem volna a vesédet, ejj, ejj, 

Veszeli Karcsi fiam…
Szultán A János az miért nem iszik?
Rudi Nem tudom. Miért nem iszol, János?
János Nem szeretem a sört.
Rudi Szultán, hoztál magaddal a kocsmából valami 

finomabbat is, vagy csak a Jelennel traktálsz minket?

* Futballszurkolókat.



212

Szultán Talántán bepakoltam a Pelinkovácot is.
Rudi Akkor vedd elő, mert ez itt kiszárad nekem!
János Fogalmam sincs, ihatnékom van-e.
Rudi Hogyhogy nem tudod, ihatnékod van-e, hát téged 

ünneplünk, te gyerek!
János Még csak az első napom, hát még nem is csináltam 

semmit.
Rudi Hogyhogy nem csináltál semmit? És amikor 

elkergettük a varjakat a Röcsöge bácsi padlásáról? 
Vagy amikor hazaküldtük a részeg Evelin nénit a 
Rodából, ahonnét norbis fitneszdévédét lopott?

János Igaz.
Rudi Na akkor igyál csak.
Szultán Az új zsarura.
Karcsi Az új zsarura!
Rudi Jó lesz ez, János, csak kicsit még bele kell nőni.
Szultán Már hozzák a répát?
Rudi Ilyenkor még nem szokták, még túl korán van.
Szultán Akkor mi ez a zúgás?
Rudi Mit tudom én, valamelyik traktorista ugrik be a 

városba.
Karcsi Ez nem traktor, Rudi Kapitány, annak a hangját 

megismerem, ez valami nagyobb.
Rudi Valami eltévedt teherautó lesz az. Inkább adjál 

közelebb még egy Jelent.
Szultán Nem teherautó. Egy virágosra festett Lada 

Szamara. Meg mögötte két lakókocsi meg 
mögötte egy utánfutó.

Karcsi Ó, baszd meg!
Rudi Mi van, Veszeli Karcsi? Hát ez csak a lunapark.*
Karcsi Tudtál te erről?
Rudi Hát, most, hogy mondod, talán fölhívtak a múlt 

héten, hogy jöhetnek-e.
Karcsi Talán?

* Vidámpark.
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Rudi Igen. Lehet, hogy épp a délutáni szundikálás volt 
folyamatban.

János (olvas az utánfutóról) Körhinta, óriáskerék, 
dodzsem, játékterem és tetkószalon…

Karcsi Tetkószalon.
Szultán Te, Veszeli Karcsi, ez nem az a lunapark?
Karcsi Melyik?
Szultán Én csak egy olyan lunaparkot láttam, ahol 

tetkószalon is volt.
Karcsi Lehet, hogy több olyan is van.
János Egy van. Csak egy.
Rudi Most mi a baj a tetkószalonnal? 
Karcsi Semmi, Rudi kapitány.
Rudi Akkor meg mit hisztériázol, hogy ez a lunapark 

vagy az a lunapark. Mindegyik egyforma. Vagy 
nem egyforma, Szultán fiam?

Szultán De. Egyforma.
Rudi Na, János fiam, a sörözgetésnek vége.
János Majd én vezetek.
Rudi Ha úgy vezetsz, ahogy iszol, akkor annak nem lesz 

jó vége.
János De a kapitány úr már…
Rudi Na és. A Zorán járőrözik a híd lábánál, az meg majd 

megérti, na gyerünk!



214

II. 

TÁN SZERELMES?

Móni Nem tudtam egész nap a seggemen ülni. 
Édesapám már kérdezte is, hogy mi az isten van 
velem. Csak járkáltam le-föl a lakásban, és nem 
találtam a helyem, leültem, felálltam, leültem, 
felálltam, még el is mosogattam. Azt mondja 
édesapám: tán szerelmes vagy? És nevet. Mondom 
neki, hogy nem vagyok szerelmes, biztos az idő 
vagy a menzeszem. Édesapám mindig békén hagy, 
amikor kimondom azt a szót, hogy a menzeszem. 
A testek a newtoni fizika szerint 9,81 m/s² 
gyorsulással zuhannak.
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III. 

KÍGYÓK

Rudi Na most vigyázzál, János fiam!
János Ez nem túl szabályos.
Rudi Még jó, hogy itt nem jöhet szembe veled a Zorán.
János Az igaz, de azért kicsit veszélyes így… ááá!
Rudi Na mi van, fiam, nem bírod a dodzsemezést?
János Bírom én, de csak nem mehetek neki teljes erőből 

a kapitány úrnak.
Rudi Az a te bajod, hogy nem vagy eléggé játékos.
János Meg aztán az elég fájdalmas, amikor az embernek 

nekiütköznek.
Rudi Gyáva fasz vagy te, fiam, de majd amikor dolgod 

lesz pár navijáccsal, akkor neked is megjön az 
eszed.

János Most vigyázzon, kapitány úr!

Ütközés.

Rudi Hát mit csinálsz, mit csinálsz, te szerencsétlen, hát 
majdnem eltörted a gerincemet, te!

János A kapitány úr mondta, hogy…
Rudi Mit mondtam, mi? Mit mondtam? Hogy össze- és 

visszanyomj a dodzsemmel, azt?
János Nem.
Rudi Segítsél kimásznom, te anyaszomorító! Tisztára 

belevágott a biztonsági öv a hájamba, most nézd 
meg.

Öcsi bácsi Jól tetszik lenni a kapitány úrnak?
Rudi Jól tetszik lenni, csak másszak ki innen.
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Öcsi bácsi A dodzsem nagyon veszélyes dolog, ha rosszul 
vezet az ember.

Rudi Ki vezet rosszul, baszd meg?
Öcsi bácsi A fiatalemberre gondoltam.
Rudi Igen, a fiatalember még újonc.
Öcsi bácsi Látszik az, rögtön láttam, hogy úgy van.
Rudi Szóval: a dodzsemmel nem vagyok megelégedve.
Öcsi bácsi Azért van kiírva, hogy nem szabad vele 

lökdösődni.
Rudi Ja, hogy ki van írva. Az más.
Öcsi bácsi Minden mindig ki van írva. Az óriáskerékre, hogy 

csak saját felelősségre, a körhintára az eddigi 
sebesültek száma (halott még nem volt, istennek 
legyen hála), a játékteremre, hogy pénzben 
legálisan nem lehet, a tetkószalonra meg az, hogy 
néha nem sikerül.

Rudi Hogyhogy néha nem sikerül?
Öcsi bácsi Hát a múltkor egy pacák az anyját akarta 

rátetováltatni a vállára, nekem meg megszaladt 
a kezem az orránál, és képzeljék, az édesapja lett 
belőle. De annak nagyon is élethű volt.

Rudi Ha szőrös lenne a szívem, akkor el kellene kérnem 
a papírt.

Öcsi bácsi Miféle papírt?
Rudi Hogy tud-e tetoválni.
Öcsi bácsi Nem osztogattak nekünk olyasmit a noviszádi 

bentlakásos büntetőegységben, kapitány úr.
Rudi Mit keresett maga ott, Öcsi bá?
Öcsi bácsi Még süldő vidámparkos koromban volt 

ez, akkoriban csináltunk egy-két viccet, a 
titói hatóságoknak meg nem nagyon volt 
humorérzéke.

Rudi János fiam, elcsellengtél?
János Csak nézem, hogy itt mi van.
Öcsi bácsi Csak a lakókocsik.
János És bennük?
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Öcsi bácsi A dolgozó nép, rendőr úr.
Rudi Hagyja, csak mászkáljon, ha úgy tartja kedve. 

Hanem térjünk csak vissza a dokumentációra!
Öcsi bácsi Hátul, az irodámban van egy kevés dokumentáció.
Rudi Miféle?
Öcsi bácsi Körtedokumentáció az, a legjobb eresztésből.
Rudi Annál már csak a meggydokumentáció a jobb.

Sanyika.

János Most mit röhögsz?
Sanyika Farsang van a városban, tesókám?
János Nem, ez az egyenruhám.
Sanyika Szívatsz?
János Tényleg.
Sanyika Várjál, közelebb jövök. Na, hova hátrálsz?
János Dolgozom.
Sanyika Jól van na, dolgozol, de attól még ismersz, nem? 

Vagy nem ismersz?
János De, ismerlek.
Sanyika Fess, igazán fess… Sapkád is van?
János Van. Csak nagy a meleg.
Sanyika Aztán mióta vagy te rendőr, tesókám?
János Már két és fél napja.
Sanyika Sok mindenre számítottam, amikor rólad 

agyaltam, meg azon, hogy mi van veled, de arra 
tényleg nem számítottam, hogy rendőr lettél.

János És te?
Sanyika Látod. 
János Látom. Még mindig.
Sanyika Megpróbáltam én, végigcsináltam az iskolát, de 

nem nekem való ez az egy helyben melózás. És te…

Telefon.

Karcsi Én vagyok. A Veszeli Karcsi.
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János Dolgozom, ember, a kapitány megbassza a jó 
anyámat.

Karcsi Ott vagy? A lunaparkban?
János Ott vagyok éppen.
Karcsi Jól körbenéztél?
János Eléggé jól.
Karcsi Oszt… hogy is mondjam, a tetkós… tudod, akinek 

két kígyó volt a felkarjára varrva… az ott van még 
velük? Na mi van, János, ott van vagy nincs?

János Igen. Itt van.
Karcsi Aha. Jól van akkor, ha ott van.
János Ennyit akartál?
Karcsi Ennyit, csak úgy eszembe jutott, oszt gondoltam, 

megkérdezem.
János Jól van.
Karcsi Akkor majd.
János Majd.

Tárcsahang.

Sanyika Még mindig ugyanott laksz?
János Igen. 
Sanyika Anyádékkal?
János A Blankával.
Sanyika A szentfazék Blankával?
János Kinőtte. 
Sanyika Érdekes.
János Figyelj ide, Sanyika, én…
Rudi János fiam, elvesztél valamelyik szénakazalban, 

vagy épp a Mortal Combatot próbálod a következő 
szintre vinni?

János Itt vagyok, kapitány úr!
Rudi Ha ott vagy, akkor jó, de én jobb szeretném, ha 

inkább itt lennél.
János Megyek…
Sanyika Nézz el egy körre a napokban! Az óriáskerék sokkal 

nagyobb, mint hat évvel ezelőtt.
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IV. 

ROZSDA

Karcsi Mi ez?
Szultán Hogyhogy mi ez, Veszeli Karcsi, hát kutya.
Karcsi Azt látom, hogy kutya, azt látom. De milyen kutya?
Szultán Korcs.
Karcsi Azzal nem is lenne semmi baj, hogy korcs, de 

mekkora ez a kutya, baszd meg?
Szultán Azt nem mondtad, hogy nagy legyen.
Karcsi De azt se mondtam, hogy törpekutyát akarok, 

vagy mondtam?
Szultán Nem, nem mondtad.
Karcsi Akkor miért hoztál nekem egy törpekutyát?
Szultán Na ide figyelj, Veszeli Karcsi! Azt mondtad, hogy 

szerezzek be neked egy kutyát egy ezresért.
Karcsi Ezt mondtam.
Szultán Na, így néz ki egy ezerdináros kutya. Pontosabban 

így néz ki egy ezerszáz dináros kutya, de azt a 
százast már nem kérem rajtad számon.

Karcsi Azt akarod mondani nekem, hogy ennyiért nem 
tudtál egy normális méretű kutyát szerezni? Hát 
ezért tanultál közgazdaságtant két egész évig?!

Szultán Devalválódtak a kutyák az utóbbi években, 
gondolom.

Karcsi Ezzel buzinak néznek, ember! Azt akarod, hogy 
buzinak nézzenek?

Szultán Nem akarom én azt, Veszeli Karcsi, de értsd meg, 
hogy nem volt másik! Jó lesz ez is, vagy nem lesz jó?

Karcsi Hogy hívják?
Szultán Rozsda.
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Karcsi És harap?
Szultán Jámbor jószág ez, Karcsikám, nem bánt ez senkit.
Karcsi Akkor vidd vissza!
Szultán De biztos be lehet dresszírozni, hogy harapjon.
Karcsi Az jó. Ül! Mondom: ül, baszom az anyádat 

háromszázszor!
Szultán Te, Veszeli Karcsi…
Karcsi Mi van?
Szultán Minek neked ez a kutya?
Karcsi Ha az orrodra akarnám kötni, hogy minek a kutya, 

akkor már rég az orrodra kötöttem volna. Üljél le, 
hogy dögöltél volna halomra! Nem te, Szultán, 
hanem ez a dög!

Szultán Rozsda.
Karcsi Az. Rozsda.
Szultán Látod, hallgat rá.
Karcsi Mennyi ideig tart, hogy betanítsam, hogy 

harapjon?
Szultán Pár nap. Gondolom. Nekem sose volt kutyám. 

Szóval, mire kell a Rozsda?
Karcsi Biztonsági okokból.
Szultán Miféle biztonsági okokból?
Karcsi Ha netán be akarna valaki törni, vagy ilyesmi.
Szultán Még el találná lopni az üres sörösüvegeidet.
Karcsi Apám igen is hagyott hátra dolgokat, amik nagyon 

értékesek. Ül! Ez a kutya süket, baszd meg, egy 
süket kutyát hoztál nekem!

Szultán Ha jól emlékszem, apád egyetlen dolgot hagyott 
neked, a Zetort. De azt már elittad.

Karcsi Most miért ne hagyhatott volna hátra mást is, mint 
a Zetort?

Szultán Apád legalább négy éve el van temetve. Szóval 
azok a marhára értékes dolgok, amiket rád 
hagyományozott, négy éve nálad vannak.

Karcsi Kivéve a Zetort.
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Szultán  Kivéve a Zetort. Szóval négy évvel az után, hogy 
apád meghalt, most hirtelen kell egy kutya.

Karcsi Most éreztem szükségét.
Szultán Hát ez az. Hogy miért éppen most.
Karcsi Harap a Rozsda! Harap! Szerintem ez a kutya hülye.
Szultán Nincs köze véletlenül a kutyavásárláshoz annak, 

hogy visszajött a lunapark?
Karcsi A lunapark? Hát ki a faszomat érdekel a lunapark, 

mi? Hát gyerek vagyok én, hogy lunaparkba járjak? 
Mondd csak meg, Szultán, gyerek vagyok én?

Szultán Jól van már, eressz el, nem vagy gyerek, érett 
huszonkét éves férfi vagy, na!

Karcsi A lunapark… hát mi köze van a kutyának a 
lunaparkhoz…

Szultán  Én csak azért gondoltam, mert, ugye, hat éve…
Karcsi Mi volt hat éve?
Szultán Semmi.
Karcsi Szerintem se. Nem volt semmi. Üljél már le, hogy 

száradtál volna szét a törpe anyád törpe méhében! 
…Leült!

Szultán Na látod.
Karcsi Te, Szultán… Szerinted a kutyák meg tudják 

különböztetni a rendes szagot meg a 
cigányszagot?



222

V. 

GYILKOS ELMÉK

Blanka A kanapén is lehet cigizni.
János Lehet.
Blanka Akkor miért ülsz az ablakban?
János Hogy ne füstöljem tele a lakást.
Blanka Ha csak simán kinyitjuk az ablakot, és átülsz ide a 

kanapéra, nagyjából ugyanott tartunk.
János Ha átülök a kanapéra, a füst nem egy irányba 

megy, hanem mindenfelé. Így, körbe-körbe. Egy 
része kiszökik az ablakon, de a többi az bent marad 
a lakásban, bent marad egész éjszaka, és azt 
lélegezzük be, miközben alszunk. Ezt akarod?

Blanka Nem.
János Akkor maradok az ablakban.
Blanka És utána?
János Utána is itt fogok maradni az ablakban, hogy ne 

kelljen túl sokat mocorognom, amikor megint rá 
akarok gyújtani.

Blanka És a Gyilkos elmék?
János Ezt a részt már láttam.
Blanka  Én is, de ez egy jó rész.
János  Minden részt láttam kétszer.
Blanka De te imádod a Gyilkos elméket, tök mindegy, 

mennyiszer láttad, akkor is imádod.
János Jól van, akkor imádom, baszd meg, de most akkor 

sem érdekel a Gyilkos elmék.
Blanka  Egy hete nem jöttél le az ablakból.
János  Ha egyszer cigizek.
Blanka  Ez nem a cigiről szól, csak kibaszottul nem tudok 

rájönni, hogy miről szól.
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János Túl sokat nézed azt a szart, aztán meg 
túlkombinálod a dolgokat, hát innen akarod, hogy 
megtanuljam, hogy kell zsarunak lenni, innen?

Blanka  Ez egy nagyon realista sorozat. És kurva picsaszar 
egyedül nézni, tudd meg!

János …Régen nem káromkodtál.
Blanka Ja, amikor anyám vécékefével mosta ki a pofámat 

minden alkalommal, akkor nem. De anyám 
otthon van, én is itthon vagyok, és akkor mondok 
olyanokat, hogy „faszomat” meg „az isten bassza 
meg”, amikor csak akarok.

János Na jó, de miért kell a nyitott ablaknál káromkodni, 
amikor a szomszédok is hallják?

Blanka Most mit csináljak, ha jólesik, a kurva életbe már?
János …Te nem érzed úgy, mintha ezer éve házasok 

lennénk?
Blanka De, egészen olyan.
János Te ne mosolyogjál, nem azért mondtam, hogy 

ezen mosolyogni kelljen. …Elmehetnénk a 
lunaparkba.

Blanka A lunaparkba?!
János Oda hát. 
Blanka Mi a faszért akarnál te a lunaparkba menni?
János Mert oszló hullává unom magam, azért.
Blanka Ezért mondom szépen, hogy ülj le ide, és nézd a 

Gyilkos elméket.
János De én nem akarom a Gyilkos elméket nézni, nem 

érted, hogy a faszom hegyén jön ki a Gyilkos 
elmék?!

Blanka Nekem meg a pinámon jön ki a kibaszott lunapark.
János Most miért, most mondd meg nekem, hogy mi 

bajod a lunaparkkal!
Blanka Az a bajom vele, hogy amióta betették a lábukat 

a városba, azóta te ott ülsz az ablakban, én meg le 
vagyok fosva, de olyan jó szottyosan.

János Hát te hülye vagy.
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Blanka Te meg amióta félelmetes rendőr bácsi lettél, 
minden kurva este piától bűzlesz.

János Most mit csináljak, amikor a Rudi kapitány minden 
este úgy fejezi a műszakot, hogy elmegyünk inni a 
Veszeli Karcsival meg a Szultánnal?

Blanka Mondjuk azt mondod, hogy neked dolgod van 
otthon a Blankával. A Veszeli Karcsi például ezt 
nagyon meg fogja érteni.

János Nem lehetne, hogy elfelejtsük már végre a Veszeli 
Karcsit?

Blanka Most se én hoztam föl.
János De én egészen más kontextusban hoztam föl, te 

meg megint azzal jössz, amikor a Veszeli Karcsi 
meg te…

Blanka A Veszeli Karcsi egy faszkalap volt, de legalább 
nem az ablakban töltötte el az ideje nagy részét.

János Akkor menjél vissza a Veszeli Karcsihoz!
Blanka  Az a bajod, hogy nem megyünk el a lunaparkba?
János Az.
Blanka Jó, akkor holnapután elmegyünk, most jó?
János Jó.
Blanka …Nem jössz aludni?
János Még elszívom ezt a cigit.

Blanka el.

János Hé. Van ott valaki? Hallottam, hogy megrezzent a 
bokor. Gyere elő! Hahó…!
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VI. 

SÁRGA RÓZSA

Móni És mikor láthatom?
Öcsi bácsi Amint készen lesz, abban a pillanatban, 

kisnagysád.
Móni Á, ez fáj!
Öcsi bácsi Mondtam szépen, kisnagysád, hogy ez nem egy 

sétagalopp a virágos réten, de a kisnagysád azt 
mondta, hogy márpedig tetkót akar. Hát itt a tetkó, 
kisnagysád, most tessék bátran viselkedni.

Móni …Hol tart?
Öcsi bácsi A hetedik sziromnál.
Móni Szép?
Öcsi bácsi Nem tudom. Sanyika, baszd meg, ne mélázzál 

mindenfelé, hanem szegezzed ide a tekintetedet! 
Merthogy az még hagyján, hogy én megvakulok 
és nem tudok tetkózni, de ha te se tudsz tetkózni, 
akkor bezárhatjuk a boltot.

Móni Gyere ide, és vizslasd meg a rózsát, hogy rózsa-e!
Öcsi bácsi Ha a kisnagysád nem mindenáron a jobb seggére 

akarta volna rakatni ezt a rózsát, hanem mondjuk a 
vállára, akkor most nyomon követhetné az alkotási 
folyamatot. Szóval a kisnagysád hibája, tetszik 
érteni?

Móni Muszáj, hogy a fenekemen legyen.
Öcsi bácsi Miért volna az muszáj?
Móni Mert ha bárhova máshova tetováltatok egy rózsát, 

akkor az én édesapám lenyúzza a bőrömet, tetszik 
érteni?

Öcsi bácsi És a kisnagysád popójáról nem nyúzza le a bőrt?
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Móni Nem is fogja észrevenni.
Öcsi bácsi Az édesapák szemfülesek ám, kisnagysád.
Móni Maga most azt sugallja, hogy az én édesapám 

időnként meg-megnézi a fenekemet?
Öcsi bácsi Én ki nem bírnám, már megbocsásson.
Móni Te. Az Öcsi bácsi azt mondja, hogy jó a fenekem?
Sanyika Azt hiszem, erre próbált utalni a maga módján.
Móni Akkor jó. Na, rózsára hasonlít?
Sanyika Egyelőre igen.
Móni Meddig tart még?
Öcsi bácsi Ha a Sanyika továbbra is ilyen jól hazudik, akkor 

még pár perc. Még ki kell festenem… Ajaj…
Móni Elrontotta? Sikerült elrontania egy egyszerű sárga 

rózsát?
Öcsi bácsi Ne tessék megmozdítani a popóját, kisnagysád! 

Mindjárt jövök.

Öcsi bácsi kirohan.

Móni Miért sántítasz?
Sanyika Volt egy balesetem.
Móni Milyen baleseted?
Sanyika Ilyen… szerencsétlenség.
Móni Aha. És te tényleg csak azért nézed ezt az egészet, 

mert átveszed a boltot?
Sanyika Az Öcsi bácsi keze kicsit remeg az utóbbi időben.
Móni Ezt előbb is mondhattad volna… Na? Szép lesz? 

Őszintén.
Sanyika Szép.
Móni Nem akarod megnézni kicsit közelebbről?
Sanyika Nem az a dolgom, hogy felülvizsgáljam az Öcsi 

bácsi munkáját.
Móni Nem is azt kértem, hanem hogy nézd meg 

közelebbről.
Sanyika Nem nagyon érzem a különbséget, húgom.
Móni Hagyjátok már abba ezt, hogy kisnagysád meg 

húgom. Tiszta múlt század. Mondd, hogy Móni.
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Sanyika Móni.
Móni Nem akarod…
Sanyika Mit?
Móni Csak gondoltam, megtapinthatnád. Hogy fog-e a 

festék.
Sanyika Pardon?
Móni Szóval, hogy át fog-e ütni a nadrágomon. Hogy… 

érted, hogy édesapám észre fogja-e venni, hogy 
valami nincs rendben.

Sanyika Nem… hiszem, hogy ez most…
Móni  Fogd már meg, gyorsan, csak egy pillanatra, míg az 

Öcsi bácsi vissza nem jön. Á, ez fáj!!!
Sanyika Nem akartam.
Móni Semmi baj.
Sanyika Egyébként nem fog.
Móni Micsoda?
Sanyika Nem fog a festék.

Öcsi bácsi.

Öcsi bácsi Elfogyott a sárga, csak zöld, kék és fekete rózsát 
tudok felajánlani.

Móni Olyan nincs, hogy zöld meg kék meg fekete rózsa.
Öcsi bácsi Most miért kell ilyen földhözragadtan realistának 

lenni, kisnagysád?
Móni Azért, mert én direkt sárga rózsát akarok. Piros az 

mindenkinek van. Fehér is van mindenkinek. Sárga 
rózsát fenéken én még nem láttam. Te láttál már 
sárga rózsát fenéken?

Sanyika Nem.
Móni Na így.
Öcsi bácsi Nem tudom, mit mondhatnék a kisnagysádnak, 

esetleg azt tudom fölajánlani, hogy holnap 
befejezem.

Móni Mikor?
Öcsi bácsi Estefelé, akkorra szerzek valahonnan sárgát.
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Móni Jó lesz.
Öcsi bácsi Tessék kivárni, míg fóliát rakok rá. És ne nagyon 

riszálja a hátsóját az édesapja jelenlétében, mert 
még meg találja kérdezni, hogy miért zizeg a 
kisnagysád feneke. Kész is vagyunk, kétezer-
háromszáz lesz, kisnagysád.

Móni Nem is fejezte be.
Öcsi bácsi Épp azért csak kétezer-háromszáz, egyébként 

négyezer-hatszáz volna.
Móni Rablók…
Sanyika Várj már, itthagytad a kabátodat.
Móni Nem akarsz elkísérni?
Sanyika Nagyon sok a dolgom. Meg kell csinálni a… fel kell 

rakni oda azt a… szóval érted, fel kell rakni.
Móni Aha. Akkor majd legközelebb.
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VII. 

NINCS IDŐ

János Várj, mindjárt megkeresem a kulcsokat, várj egy 
kicsit! Figyelj ide, Blanka, én nem úgy gondoltam. 
Csak kicsúszott. Azért nem kellett volna elmenni. 
Megbeszéljük, várj, várj, csak elraktam, a faszomba 
raktam el őket?! Ne menj el! Itt vagy még? Mindjárt 
nyitom.

Sanyika Tesókám, keblemre!
János Mit akarsz?
Sanyika Hoztam pálinkát. Az Öcsi bácsitól loptam, körte.
János A Blanka bármelyik pillanatban hazajöhet.
Sanyika A Blanka az anyjánál van.
János Ezt honnan tudod?
Sanyika Onnan, hogy láttam elmenni itthonról, tesókám, 

és közben épp a szobafoglalását intézte a 
szűzkurvánál. Azt is láttam, milyen sebességgel 
távozott, és az a sebesség nem arra utalt, hogy 
még ma éjszaka vissza fog jönni, na engedj be 
szépen!

János Az nem egy egész liter pálinka.
Sanyika Keveselled?
János Nem, csak szemmel láthatólag már megittál belőle 

néhány decit.
Sanyika Baszott unalmas ám ott szobrozni a 

csipkebokorban az ablakotok alatt.
János Te bujkáltál a bokorban?
Sanyika Én.
János Ezt abba kell hagynod.
Sanyika Mit? Nem is csináltam semmit.
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János Még.
Sanyika Ez igaz. Hogy még, ez igaz.
János Könyörgöm, Sanyika, menj haza és aludd ki 

magad!
Sanyika Elmondom neked, tesókám, hogy ez hogy 

működik. Egész nap el vagyok foglalva, 
vattacukrot árulok, vigyázok az Öcsi bácsi 
unokájára, a Marikrúzra, pakolászok, jegyet szedek 
a körhintánál, aztán átmegyek a dodzsemhez, 
engedem a zenét, cigizgetek s a többi. És ez tök jó, 
tesókám, tök jó, egészen addig, amíg nem fogynak 
el az emberek. Akkor aztán még van egy fél órám, 
amikor tele a kezem munkával, aztán viszont 
hirtelen semmi. Akkor körülbelül tizenöt percig 
azon töprengek, hogy nem kellene-e elmenni 
aludni, de tudom, hogy nem tudnám lehunyni a 
szemem, ezért elkezdek inni.

János És akkor átugrasz házibulizni a csipkebokorba.
Sanyika Át én! Fogalmad sincs, milyen érdekes 

végighallgatni, ahogy veszekedtek.
János Legalább ne vallanád be…
Sanyika Játszhatnám a süketet, de hát nem vagyok az.
János Alig vártad, hogy elmenjen itthonról, mi?
Sanyika Túl logikusan gondolkodsz. Muszáj meginnod egy 

pálinkát.

Telefon. Sanyika besurran.

Sanyika Ki az?
János Csak a Karcsi, az apja faszát annak is… Sanyika, 

baszd meg, menjél ki innen!
Sanyika Te, ez így sokkal kellemesebb, mint amikor még 

nem volt lakásod. Szóval miért is lépett le a Blanka?
János Ha úgyis ott hallgatózol a csipkebokorban, akkor 

mi a fenének kérdezed…?
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Sanyika Összebalhéztatok, világos, hogy összebalhéztatok, 
na de min?

János Légy szíves, ne ártsd bele magad a családi 
életembe!

Sanyika Tudtommal még nem családi élet, csak olyan 
élettársi.

János Az már majdnem család.
Sanyika Értem én, értem, nekem is majdnem olyan az Öcsi 

bácsi, mintha az édesapám lenne… Na jó, marhára 
nem olyan, még csak az hiányozna, hogy az Öcsi 
bácsi legyen az édesapám!

János El akartam menni a lunaparkba, ő meg nem akart.
Sanyika Aha. De mégis mi baja a Blankának a lunaparkkal?
János Most épp az, hogy túl sok ott a cigány.
Sanyika Ez így igaz, túl sok cigány, az tényleg van ott.
János Most mit csinálsz?
Sanyika Kényelembe helyezem magam.
János Azonnal vedd fel a nadrágod, Sanyika!
Sanyika Fel fogom venni, tesókám, fel fogom venni, amint 

ez a körte itt elfogy.
János Te, máshol is így csinálod?
Sanyika Máshol nem ismerek újonc rendőrlegényeket.
János Itt sem ismersz. Az régen volt, én már nem is 

emlékszem rá, menjél haza!
Sanyika Látod, ez a baj, hogy neked az régen volt, 

neked történt a világ azóta, neked van ez a… 
hogyishívják… időérzéked. A lunapark az olyan, 
hogy kinyírja az időt. Volt idő, aztán hopp, nincs 
idő. Vattacukor van, óriáskerék van, tetkó van, 
dodzsem van, idő nincs. Tudod, milyen az, amikor 
nincs idő, baszd meg?

János Ó, baszd meg azt a filozófus… hé!
Sanyika Bocs, tudom, hogy a zoknim szaga vállalhatatlan, 

de momentán nincs váltásom. Jut eszembe, 
van egy fölös pár zoknid? Mos ez a Blanka 
rendesen, vagy az nem szokás a katolikus rasszista 
családoknál?
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Telefon.

János Mi az istent akar a Karcsi hajnali kettőkor?!
Sanyika Lehet, hogy magányos. Ha jól hallom, eléggé 

tönkrement az utóbbi években.
János Igen, de ez akkor is furcsa, várj, mindjárt jövök, 

csak fölveszem… Ne, hé, tényleg ne!
Sanyika Késő.
János …Teljesen fölösleges volna azt kérnem, hogy vedd 

vissza az alsógatyádat, ugye?
Sanyika Ez elég valószínű, igen, tesókám, most, hogy 

mondod. 
János Add ide azt az üveget!
Sanyika Csak lassan. Mondom: idő az nincs.
János …Aztán lelépsz?
Sanyika Le én.
János És most?
Sanyika Most te vetkőzöl. De nyomass mellé valami zenét. 

Mint régen.
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VIII. 

TIZENKÉT TÖRÉS

Karcsi Fogd meg, Rozsda! Fogd meg! Fogd meg a 
rohadékot! Ó, hogy basztam az anyádat meg, te 
dög, te!

Rudi Tudod-e, Veszeli Karcsi fiam, hogy a törvény 
bünteti az állatos szexet?

Karcsi Nem tudtam, Rudi kapitány.
Rudi Akkor most mondom, hogy a kutyának vagy 

bármely más házi- és egyéb állatnak az anyukáját 
szexuálisan molesztálni bűncselekmény.

Karcsi Nem úgy gondoltam.
Rudi Na hol van az a probléma?
Karcsi …Nem tudom, biztosan lelépett, amikor meglátott 

téged. Nem is téged hívtalak volna, de a János az 
nem veszi föl a telefont.

Rudi Volt itt egyáltalán valaki, Karcsi fiam?
Karcsi Volt.
Rudi  És hogy nézett ki az a valaki?
Karcsi Nem tudom, hát nézd már meg, milyen sötét van, 

basztam a várost is meg, és az Elektrovojvodinát is, 
hogy nem tudta rendbe hozni kilencvenkilenc óta 
az áramot.

Rudi Megmondom, hogy mi jár a fejemben, Karcsi fiam.
Karcsi Mondjad meg, Rudi kapitány!
Rudi Szerintem te be vagy szarva.
Karcsi Hát mitől lennék én beszarva? Úgy ismersz te 

engemet, mint aki csak úgy beszarik? Úgy ismered 
te a Veszeli Karcsit, mint aki összevissza fossa a 
gatyáját?
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Rudi Hát, régen nem gondoltam volna, hogy a Veszeli 
Karcsi az a fajta, akinek túl gyakran kell mosni az 
alsóneműjét, de a jelek most másról tanúskodnak.

Karcsi Miféle jelek?
Rudi Vettél egy kutyát.
Karcsi Csak ezt a kicsit, a Rozsdát, semmi ez, 

majdhogynem nem is kutya.
Rudi A múlt héten huszonnégyszer hívtad föl a Szultánt, 

hogy tud-e neked nagyon olcsón láncot meg 
lakatot szerezni.

Karcsi Érdekelt, hogy megy mostanában a láncárfolyam.
Rudi Aztán tegnap ugyanannyiszor hívtad a 

Braniszlávot, hogy föl tudna-e neked tenni feketén 
egy olyan riasztóberendezést.

Karcsi Látsz itt riasztóberendezést, Rudi kapitány? Nem, 
ugye?

Rudi Nem hát, mert a Braniszláv tisztességes ember, az 
nem rak föl ilyesmit feketén. 

Karcsi Ez nem igaz, a Nenád hentesnek is fölrakta.
Rudi Mert a Nenád hentes fizetett neki tízezret, te meg 

ötszázért akartad.
Karcsi A Szultánnak ki fogom vágni a retkes nyelvét, 

baszd meg.
Rudi Mitől is vagy beszarva, Karcsi fiam?
Karcsi Hát ki ne lenne beszarva, amikor ilyen a 

közbiztonság, mi? Nem úgy gondoltam ám, hogy 
a rendőrség nem végzi a munkáját. Végzi az, végzi, 
csak kevesen vannak.

Rudi Igen, én is sokszor aggodalmaskodom, hogy az a 
sok kismacska mind fönt marad a fán…

Karcsi Meg aztán olyanokat lát az ember a Hír TV-n 
mostanság, hogy ihaj…

Rudi A Hír TV az nem nálunk van, hanem 
Magyarországon.

Karcsi Egy fasz az.
Rudi Nem-e attól félsz te esetleg, Veszeli Karcsi, hogy 

valaki be talál jönni, és kiveri belőled a lelket is?
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Karcsi Miért csinálna ilyet bárki is?
Rudi Mondjuk mert annak idején véres hurkát csináltál 

belőle a Supa mögött.
Karcsi Ha mind visszajönne, akit véres hurkára vertem, 

már nem is élnék.
Rudi Egyiket se verted meg annyira.
Karcsi …Hát emlékszel?
Rudi Ez itt (a fejére mutat) nem salátabár, baszd meg.
Karcsi Azt hittem, elfelejtetted.
Rudi Tudod te, mennyimbe volt, hogy elsimítsam 

az ügyet, meg hogy csak hat hónapot legyél 
a javítóban? Apádnak és nekem egy halom 
pénzünkbe került, hogy mindenkit sorban 
lepénzeljünk, hogy kifizessük a büdös kis faszfej 
kórházi számláit, mert ezeknek biztosítása sincs. 
Hát hogy a lószarba felejtettem volna el?!

Karcsi Azt hallom, hogy még mindig sántít.
Rudi Hát hogy a faszba ne sántítana, amikor tizenkét 

csontját törted el a lábában?
Karcsi Azért volt, mert ellopta a Blanka kibaszott 

nyakláncát, csak azért!
Rudi Azt sose tudtuk bizonyítani, hogy ő lopta el a 

Blanka kibaszott nyakláncát, úgyhogy csak fogd be 
a pofádat, Karcsi fiam, és ne nagyon ugráljál!

Karcsi Ezeket mindenhol megverik.
Rudi Tizenkét törés, Karcsi fiam.
Karcsi Azok voltak a szép idők, Rudi kapitány…
Rudi …Amikor csináltuk a szobát a gyereknek, akkor 

fel kellett húzni a maltert a másodikra. Nem volt 
egyszerű, egy kibaszott hosszú lánc kellett hozzá. 
Aztán az emelet kész lett, a gyerek beköltözött, a 
lánc meg ott hever a kamrában azóta is.
Négyszázért a tiéd. Lakatot meg majd szerzünk.



236

IX. 

KOSÁR

Móni Ugye, az embernek van két farpofája. Jelen 
esetben úgy volna normális, ha csak az egyiken 
nem tudok ülni, azon, amelyikre a félkész sárga 
rózsát tetoválták, merthogy fáj, mint az atyaúristen. 
Nem is gondoltam volna, meg az öreg se mondta, 
hogy ennyire fog fájni. Mint amikor jól lehorzsolod 
görkorcsolyázás közben, és aztán nyakon öntik 
alkohollal. Érted, a seggedet nyakon öntik, nagyon 
jó. Szóval az a baj, hogy a másikon se nagyon tudok 
ülni egész nap, az meg azért van, mert a tetkós 
srác megfogta a seggemet. Merthogy tudom, hogy 
abszurdum, hogy ott maradjon a keze nyoma a 
seggemen, merthogy még csak koszos se volt a 
keze, pedig ez igazán elvárható egy… szóval az 
ilyenektől, de mégiscsak ott maradt a keze nyoma. 
És úgy… bizsereg. És én azt hittem, elmúlik, 
amikor lemosom. Úgyhogy zuhanyzáskor külön 
vigyáztam, hogy a bal seggpofámat még véletlenül 
se vizezzem be. 9,81 m/s² gyorsulás, ezt úgy kapjuk, 
hogy elosztjuk a… Mit akarsz tőlem?

Szultán Miből gondolod, hogy akarok tőled valamit, mi?
Móni Abból, hogy úgy loholsz utánam, mint valami 

kutya, amikor burekot szimatol. Ráadásul 
megpróbálsz úgy tenni, mintha csak sétálnál, és 
ettől csak még nevetségesebb lesz az egész.

Szultán Csak gondoltam, elkísérlek. Sötétedik.
Móni Minden este sötétedik, én azért csak nem vesztem 

még el soha.
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Szultán Nekem éppen nincsen semmi elintéznivalóm, 
rengeteg a szabadidőm, és gondoltam…

Móni Mit gondoltál?
Szultán Hogy elkísérlek.
Móni Nem is arra laksz, amerre én.
Szultán Tennék egy kis kerülőt. Mi az nekem.
Móni És eddig kerültél, hogy a házsarkok mögött 

bujkálhass.
Szultán Magadban beszéltél, nem akartalak félbeszakítani.
Móni Menjél haza szépen!

Pofon.

Szultán Most mért?
Móni Azért, meg megfogtad a fenekemet, azért!
Szultán Na és, a kígyótetkósnak szabad? Nekem nem 

szabad, a kígyótetkósnak meg de?
Móni Te leselkedtél?
Szultán Nem leselkedtem, csak…
Móni Csak láttad.
Szultán Láttam.
Móni Véletlenségből.
Szultán Véletlenségből, pont abból. 
Móni És azóta jössz utánam? A lunapark óta?
Szultán Persze, mi a franc baj van azzal, hogy az ember a 

lunapark óta jön? Hát valahonnan csak el kellett 
indulnom, nem? Na, ha már itt vagyok, veled 
megyek. Láttam pár embert az utcán, elég sötéten 
néztek ki. Lehet, hogy veszélyesek is, na, mit 
gondolsz? Most hova mész? Móni! Miért rohansz 
el?!
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X. 

BETAKARÍTÁS

Öcsi bácsi Én nagyon is értem, hogy a kapitány úr szeretne 
velem kirándulni, de nekem a lunaparkban is 
elég sok dolgom akad ilyentájt. Azok a szemetek 
képesek átállítani a kasszát, aztán megnézhetem 
magam, amikor a pénzügyesek kijönnek. 
Merthogy a pénzügyesek kijönnek ám, már várom, 
hogy jöjjenek. A pénzügyes az nem egyszerű 
dolog. Nem olyan ám, mint magukkal, rendes 
rendőrökkel beszélgetni meg a papírokat intézni…

Rudi Magának vaj van a füle mögött?
Öcsi bácsi Milyen vaj, kérem, hát milyen vaj?
Rudi Merthogy azok szoktak így fecserészni velem, 

akinek vaj van a füle mögött.
Öcsi bácsi Ne tessék haragudni, de kicsit hülyén érzem 

magam. El tetszett jönni értem a lunaparkba, és azt 
tetszett mondani, hogy most megyünk. És tényleg: 
megyünk, a végtelen szép kukoricaföldeken, 
de hogy minek megyünk, azt nem tetszett még 
elárulni.

Rudi Mert majd előbb megmutatom.
Öcsi bácsi Na de nem is az az igazi baj, hogy megyünk, 

mert, mint említettem, szeretek én a kapitány 
úrral kirándulni, hanem az zavar engemet, hogy 
a kapitány úr elejétől fogva csak mogorván néz 
maga elé, és nem beszél velem egy szót se.

Rudi Nem sokat aludtam az éjjel.
Öcsi bácsi Bizony, nehéz is lehet egy ilyen városban 

kapitánynak lenni, én biz’ isten nem vállalnám azt 
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ezermillió pénzért se. Na jó, ezermillió pénzért 
azért bevállalnám, de semmivel se kevesebbért.

Rudi Fogja már be a száját, hát minden mondata olyan, 
mintha egy konyhakéssel kefélnék a koponyámat!

Öcsi bácsi Szeretne a kapitány úr egy Andolt? Nálam van 
Andol, csak kérnie kell.

Rudi Itt vagyunk.
Öcsi bácsi Hova tetszett hozni engem a kapitány úrnak?
Rudi Hát ide. A kukoricaföldre. Hogy egészen pontos 

legyek, a Hetyke Pista kukoricaföldjére.
Öcsi bácsi Értem, sajnos nem volt még szerencsém a Hetyke 

Pista úrhoz, bizonyára szédülős és nem szereti a 
körhintát.

Rudi Elmondom magának, miért fáj a fejem.
Öcsi bácsi A pálinka lesz az, már meg ne sértődjön, nekem a 

legtöbbször attól van.
Rudi Nagyon későn feküdtem le tegnap éjszaka.
Öcsi bácsi A targyi, no, hát mondom, hogy a targyi lesz a bűnös.
Rudi Azért feküdtem le nagyon későn, mert még hajnali 

háromkor is visítozott a telefonom, hogy baj van, 
menjek.

Öcsi bácsi Hát mi volt a baj?
Rudi Semmi, végül kiderült, hogy semmi. De az 

emberek be vannak szarva.
Öcsi bácsi Hát, az emberek már csak ilyenek. Ha tetszene 

tudni, hogy én mennyit vagyok beszarva, el se 
hinné, annyit, hogy ihaj!

Rudi Aztán egy-két óra alvás után megint csörög a 
telefon, nekem újból mennem kell, és reggel 
hatkor mit látok, na mit?

Öcsi bácsi Remélhetőleg egy bögre kávét tejszínhabbal, 
kapitány úr.

Rudi Ezt látom!
Öcsi bácsi Szép, szép, látom, meg is kezdődött a betakarítás, 

hát ennél szebbet ritkán lát az ember.
Rudi Nem kezdődött meg a betakarítás.
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Öcsi bácsi Hogyhogy nem kezdődött meg, amikor már fele 
be is van takarítva?

Rudi A Hetyke Pista is pont ezt mondta, amikor fölhívott 
reggel ötkor. Úgyhogy most otthon zokog a 
felesége vállán, merthogy valaki úgy gondolta, 
hogy helyette is betakarít. Amivel csak azt 
próbálom példázni, hogy mekkora a baj, merthogy 
a Hetyke Pista egyébként jól nevelt ember, nem 
kezd el csak úgy zokogni, pláne nem a felesége 
vállán. Nem tudok aludni. Érti, Öcsi bácsi?

Öcsi bácsi Értem én, értem, csak nem tudom, mi közöm a 
kapitány úr álmatlanságához.

Rudi Semmi köze hozzá. De mégiscsak.
Öcsi bácsi Legyen már szíves konkrétabban fogalmazni!
Rudi Figyeljen ide, Öcsi bácsi, én egy okos ember 

vagyok.
Öcsi bácsi Ebben senki se kételkedett, az egész lunaparknak 

megmondtam, hogy a kapitány úrnak esze, mint a 
pelyva.

Rudi De a többség? Sajnos nem okos emberekből van 
összerakva. Érti?

Öcsi bácsi Három hétre beszéltük meg a bérletet.
Rudi A város készségesen vissza fogja fizetni a 

különbözetet, ezt én most ünnepélyesen 
megígérem.

Öcsi bácsi Három hétre, nem többre, nem kevesebbre.
Rudi Jaj, nem érti az Öcsi bácsi, látom, hogy nem érti.
Öcsi bácsi Dehogynem, kapitány úr. Ismerte maga az én 

apámat, az Enyves Jóskát?
Rudi Nem volt szerencsém.
Öcsi bácsi Dehogynem, de még mekkora szerencséje volt a 

kapitány úrnak! Merthogy nem volt ő jó ember, 
sőt kifejezetten szemét ember volt, lopott, csalt, 
verekedett egész életében, többnyire az Enyves 
Marival, aki meg az én jó édesanyám volt. Hanem 
gerince, az volt neki. Tudja a kapitány úr, hogy 
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mit csinálna velem az én apám, az Enyves Jóska, 
ha idő előtt összepakolnék és elmennék innen 
lunaparkostul? Úgy pofán köpne turhával, hogy 
nincs az a hatalmas zsebkendő, amivel le tudom 
törölni.
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XI. 

NAGYDOLGOK

Blanka János, egy cigány ül a vécénkben. Na jó, látom, 
nem azt a hatást váltom ki ezzel a mondattal, amit 
szeretnék, szóval megismétlem: egy cigány ül a 
vécénkben. A vécénkben. Egy cigány.

János Tudom…
Blanka Most nyugodtan hisztériázhatnék, mindenki azt 

várná most tőlem, hogy hisztériázzak, de inkább 
nyugodt maradok, és megkérdezem: mi a büdös 
lófaszt keres ez a cigány a vécében?

János Gondolom, a dolgát végzi.
Blanka Azt volt szerencsém látni, de tovább megyek: 

érezni is, hogy a dolgát végzi, engem csak az 
érdekel, hogy miért nem végzi valahol másutt.

János Csak nem dobhattam ki azzal, hogy szarjon máshol.
Blanka Szóval rájött a szükség, te meg jótékonyan 

beengedted, hogy elmehessen vécére.
János Ez azért nem egészen így történt.
Blanka Hanem hogyan történt?
János Az úgy volt, hogy a Sanyika…
Blanka Ki az a Sanyika?
János A már általad is emlegetett roma fiatalember, aki 

épp a toalettünket használja.
Blanka Ja hogy az neked csak úgy Sanyika…
János Te leléptél, a Sanyika meg inni szeretett volna 

valakivel, és ebben remek partnerre talált szerény 
személyemben, azután meg itt ragadt éjszakára.

Blanka Én egész éjjel ázok és fázok odakint, erre te valami 
Sanyikával vedelsz!
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János Azt hittem, anyádnál vagy.
Blanka Amikor beestem hozzájuk (merthogy te görény 

módjára viselkedtél velem), kidobott az utcára, 
és lekurvázott, meg még azt is mondta, hogy én 
veled bűnben élek.

János A pápa szemszögéből nézve ez így is van.
Blanka Az én krisztusi szenvedésem neked csak ennyi?!
János Most kérjek bocsánatot meg törölgessem le a 

vérző könnyeidet, amiért rám basztad az ajtót?
Blanka Szerintem meg is vagyok fázva!
János  A tea a helyén, a citrom elfogyott.
Blanka Te egy érzéketlen és szar alak vagy, János. Nem 

is figyelsz rám, ugye? És különben meg továbbra 
sem értem, hogy hogy kerül ide egy cigány a mi 
lakásunkba. Hát miféle cigány ez? Valami maffiás 
cigány! Láttam, agyon van tetoválva, hát miféle 
tetoválásai vannak ennek, mi?!

János Kígyók. Két kígyó a karján.
Blanka …Baszd meg.

Sanyika kijön a mosdóból.

Sanyika Bocsánat, húgom, használni akartad a vécét?
Blanka Akartam. Kihagyom.
Sanyika Nem jó hosszan tartogatni. Kávét kérsz-e?
Blanka Nem, köszönöm.
Sanyika Mit nézel úgy, húgom?
Blanka Te vagy a Sanyika.
Sanyika Én vagyok.
Blanka A lunaparkos Sanyika.
Sanyika Az.
Blanka Aki hét éve is a lunaparkkal jött.
Sanyika Hat.
Blanka Jól van, akkor hat.
Sanyika Ha arra a nyakláncos dologra gondolsz, húgom, 

és azért nézel így rám, akkor csak azt mondhatom, 
amit akkor is mondtam: hogy nem én voltam. 
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Persze, lehet, hogy akkor nem értetted, mit 
mondok, mert épp egy kombinált fogóval 
baszarintották szét a pofámat.

Blanka Ide figyelj, János! Én most elmegyek egy kicsit 
anyámhoz.

János A változatosság kedvéért.
Blanka Ne ironizáljál, hallod?! Szóval én most elmegyek, 

de később majd visszajövök. Ha ez a… ha a 
Sanyika még akkor is itt lesz, akkor végleg 
összecsomagolok.

Sanyika Biztos, hogy nem kérsz egy kávét?

Blanka el.

János Rájött. Tudja.
Sanyika Akkor se jönne rá, ha az orra előtt csinálnánk.
János De tudja, baszd meg, láttam a szemén, ahogy 

nézett, amikor kijöttél a vécéből.
Sanyika Jöttem én már ki vécéből. Sose gondolt senki 

semmi másra, mint hogy éppen egy vécéből jövök 
ki.

János Tudod, mit csinálnak velem, ha kiderül?
Sanyika Nem. Mit csinálnak?
János Figyelj csak, Sanyika… én most… én jobb, ha… 

szóval, érted… Szóval hogy menj el! Menj el, 
Sanyika, jó? Menj már el, az isten verjen meg!
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XII. 

BIZSERGÉS

Móni Szóval addig bizsergett a fenekem, addig, hogy 
végül fölvettem a rózsaszín pulcsimat, azt, amiben 
a mellem nagyobbnak látszik, és visszajöttem a 
lunaparkba. Hogy megértsd, hogy ez mennyire 
nagy dolog, az úgy volt, hogy éppen most megy a 
Pletykafészek a tévében. Az egyetlen sorozat, amit 
az első rész óta nézek. Most megy a Story TV-n. 
Ez az első rész, amit kihagyok. Hogy eljöhessek 
a lunaparkba. Későn érek ide, már mindent 
leállítottak, de én azért bejövök, mert úgysem arra 
vagyok kíváncsi, hogy ki van a dodzsemnél, meg 
hogy ki sörözik a falnál, de még a tetkószalonra 
se vagyok kíváncsi, most láttam, nem néz ki az 
a rózsa így se rosszul. Persze ha sárga lenne, az 
más. Ha valaki megkérdezné, mit akarok tőle, 
akkor nem tudnék válaszolni. Valamit akarok, 
talán, hogy máshol is fogja meg, vagy máshogy 
fogja, vagy nem tudom. Sokáig várok. Egyre csak 
várok. Aztán szép lassan reggeledni kezd, én 
meg föltápászkodom, egész idáig a földön ültem, 
anyám megölne, ha még velünk élne, szóval 
föltápászkodom és hazamegyek. Az ablakon 
mászom vissza, nehogy édesapám észrevegyen. 
9,81 m/s².
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XIII. 

EGÉRÚT

Rudi Na, János fiam… rajtad is átment az éccaka, így, az 
éccaka úthengere, ahogy az exnejem szokta volt 
mondani. Na, mi van, tán rossz estéd volt? Vagy 
éppen, hogy jó?

János Csak ez a Blanka… valamit mindig szórakozik.
Rudi Na ezért váltam én el háromszor. Te ne kövesd el 

ezt a hibát, hanem jó messziről kerüld el az oltárt.
János Jól leszünk. A Blankával. Jól leszünk.
Rudi Ha jól lesztek, akkor minden rendben, ugye…

Telefon.

János A telefonja, kapitány.
Rudi Ja, ja, a telefonom. Hová is tehettem a 

telefonom…?
János Az anyósülésen van.
Rudi Á, tényleg… Ismeretlen szám, nem veszem föl, 

biztos nem annyira fontos.
János Ez a szolgálati mobilja, kapitány úr.
Rudi Ó, a faszba, hogy mindig összekeverem a kettőt. 

Mindegy, már abbahagyta. Biztos visszahív, ha 
sürgős.

János Minden rendben van, kapitány úr?
Rudi Persze, hogy minden rendben van, miféle kérdés 

az egy rendőrkapitányhoz, hogy minden rendben 
van-e?

János Föltartom?
Rudi Most, hogy mondod, eléggé föltartasz, János fiam.
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János Azt hittem, a rendőrségre megy a kapitány úr, és 
esetleg megkérhetem, hogy eldobjon, nekem még 
mindig nincsen kocsim.

Rudi Jól van, egye meg a fene, ugorj be…!

Kocsi.

János Mi ez a sor?
Rudi Biztos sokan akarnak utazni. Van ilyen, hogy sokan 

akarnak utazni, és az útlevélkérelmeket adják át.
János Én még ilyet akkor se láttam.
Rudi Én már láttam, elhiheted, hogy van ilyen.
János És azoknak az utazóknak mindig ilyen erőszakos az 

arcuk?
Rudi Nem, János fiam, az utazóknak általában olyan 

az arcuk, mintha most rámoltak volna be hat kiló 
savanyú uborkát.

János Akkor ezek nem utazók.
Rudi Csak a gazdák, valamit zajonganak.
János Miért zajonganak a gazdák?
Rudi A Hetyke Pista kukoricája miatt, hogy valaki lopja a 

kukoricát, ennyi az egész.
János Maga tudja, ki lophatja a Hetyke Pista kukoricáját?
Rudi Persze, hogy tudom, a Milosevity Zoli lopja.
János De ha tudja, akkor hogy nem csinálunk valamit? 

Elkapjuk, és nincs több lopás.
Rudi Istenem, de gyerek vagy még, János fiam…
János Most miért?
Rudi A Milosevity Zolit nem lehet csak úgy elkapni.
János Miért?
Rudi Mert… mert… Mert nem lehet, ne kérdezzél 

hülyeségeket, csak üljél szépen ott és hallgass! 
Mindjárt átrámollak a hátsó bejárathoz.

János Maga nem jön be?
Rudi Máshol van dolgom.
János És milyen messze van dolga a kapitány úrnak?



248

Rudi Hogyhogy milyen messze?
János Most látom a hátsó ülésen a kapitány úr 

becsomagolt cuccait, csak ezért kérdezem.
Rudi Túl sokat kérdezel máma, te gyerek.
János Csak furcsállom, hogy így becsomagolt, ennyi az 

egész.
Rudi El kell utaznom egy pár napra.
János Hivatalos ügy?
Rudi Az, látod, ebbe beletrafáltál, tisztára hivatalos.
János Emlékszem, amikor a kapitány úr még fiatalabb 

volt…
Rudi Na, azért most se vagyok öreg.
János Nem, de akkor még fiatalabb volt. És az én 

apám egyszer, amikor még kicsi voltam, 
megmutatta nekem a kapitány urat az utcán. És 
én megkérdeztem, hogy kicsoda az a kövér rendőr 
bácsi…

Rudi Alig voltam kilencven kiló, te suttyó!
János De nekem az akkor kövérnek tűnt.
Rudi Jól van na, alulról nézve lehet, hogy nagyobbnak 

látszottam.
János Szóval megkérdeztem apukámtól, hogy ki az 

a kövér bácsi, és ő azt mondta, hogy ő a Rudi 
kapitány, és hogy nélküle itt nem lenne rend. Hogy 
nélküle itt kitörne a káosz meg az anarchia. Hogy a 
Rudi kapitány azért van itt, hogy olyan ne legyen.

Rudi Könnyű is volt akkoriban, hogy ne legyen káosz.
János Mikor jön vissza?
Rudi Még nem tudom. Ott leszek, amennyit ott kell 

lenni.
János És a mobilja? Az be lesz kapcsolva?
Rudi Ha le nem merül…
János Értem.
Rudi Mit értesz, te zöldfülű balfasz, te?! Jössz itt nekem, 

hogy rend meg káosz meg anarchia meg be van 
csomagolva meg mobiltelefon? Csupa moralizálós 
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baromság! Hát mit értesz te a világból, te taknyos? 
Semmit nem értesz! Takarodj már kifelé a 
kocsimból!
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XIV. 

HAJTÓVADÁSZATRA FEL!

Karcsi Ébresztő, az anyád úristenit!
Szultán Még egy kicsit, csak egy kicsit…
Karcsi Nincs több durmolás, kifelé az ágyból!
Szultán Kávé…
Karcsi Figyelj ide, Szultán, ha nem mászol ki az ágyból 

azonnal, én doblak ki belőle!
Szultán Nem megyek ma pecázni…
Karcsi Nem is pecázni akarok, hanem… Hát mit 

vitatkozok itt veled, baszd meg, kikelsz abból a 
kibaszott ágyból most azonnal!

Szultán Héhéhéhé, Veszeli Karcsi, megvesztél?!
Karcsi Így.
Szultán Hány óra van?
Karcsi Hat.
Szultán Hú, de bebaszhattam tegnap… Sose aludtam még 

délután hatig.
Karcsi Nem délután hat van, hanem hajnali hat.
Szultán Akkor megkérlek, hogy hajtsd rá a kallantyút a 

kiskapura, amikor kimész, és majd valamikor tíz óra 
után beszélgetünk…

Karcsi Ha visszafekszel, Szultán, én széjjelcsapom azt a 
túlművelt fejedet.

Szultán Veszeli Karcsi, figyelj, legalább tíz éve igen jó 
barátod vagyok, de azt kell mondjam, hogy az 
utóbbi pár hétben meglágyult az agyad.

Karcsi Keljél fel szépen az ágyról, mert indulunk!
Szultán Hová akarsz te indulni reggel hatkor?
Karcsi A Hetyke Pista tanyájára.
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Szultán A Hetyke Pista tavaly elvert, mert loptam a 
cseresznyéjéből, amikor kint dolgoztam a 
határban, úgyhogy én oda nem megyek. Még a 
kibaszott juhászkutyáját is rám eresztette!

Karcsi Márpedig eljössz velem, mert egyedül nem bírom.
Szultán Mit?
Karcsi Elhozni a dzsipet.
Szultán Miért akarnád te elhozni a Hetyke Pista dzsipjét?
Karcsi A Hetyke Pista fölhívott tegnap.
Szultán Téged. A Hetyke Pista?
Karcsi Mi van, baszd meg, nem fogalmazok elég 

érthetően?
Szultán Az adathalmazokat értem, csak téged nem tudlak 

az istennek se beléjük helyezni.
Karcsi A Hetyke Pista felhívott tegnap, és azt mondta 

– most figyelj! –, hogy szüksége van rám. Veszeli 
Karcsikám, baszd meg, csak te segíthetsz, itt már 
csak te vagy, Veszeli Karcsikám. Ilyeneket mondott. 
És közben – na ezt kapd ki –, közben szerintem sírt 
is! Egy kicsit.

Szultán Ez már önmagában sem teljesen érthető.
Karcsi Én meg mondtam, hogy persze, segítek, 

Pistám, segítek, persze, de ahhoz szükségem 
van a dzsipedre, arra a baszott nagy pirosra, 
teletankolva.

Szultán Ugye tudod, hogy ezt az egészet újra el kell majd 
mondanod a kávé után?

Karcsi Elmondom én, akárhányszor csak akarod, de most 
pakolj, mert hosszú lesz a nap.

Szultán Azért egy dzsipet elhozni nem olyan nagy idő.
Karcsi Az egy dolog, de fölhívott engem tegnap a Zoli 

szomszéd is.
Szultán A Zoli szomszéd?
Karcsi Ne akard már, hogy folyamatosan ismételjem 

magam, baszd meg.
Szultán És a Zoli szomszéd is azt akarja, hogy segíts neki.
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Karcsi Na, tőle meg húsz liter benzint kértem.
Szultán Minek kértél a Zoli szomszédtól benzint, amikor 

neked nincs is autód, a dzsip meg teljesen tele van 
tankolva?!

Karcsi Na most kapcsold be azt a híres agyadat, Szultán! 
Mire való a benzin, ha nem autóba?

Szultán Tomos motorba?
Karcsi Na? Na? Tovább?
Szultán …Na most estél túlzásba, Veszeli Karcsi.
Karcsi Túlzásba? Aztán miért?
Szultán Előbb a kutya, aztán a láncok, aztán a 

riasztóberendezés, hát nem félsz, hogy hülyének 
néznek?!

Karcsi Miért néznének hülyének?
Szultán Értem én, hogy be vagy fosva attól a tetkóstól, én 

is be lennék fosva, de a paranoiádnak is vannak 
határai, hát hogy akarod te távol tartani azt a 
gyereket a házadtól ötliteres benzineskannákkal, 
mi? Most mit röhögsz? Na, Veszeli Karcsi, mi 
vicceset mondtam, hadd nevessek már én is!

Karcsi Hát ki mondta neked, hogy távol akarom tartani?!
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XV. 

FÁJNI FOG-E?

Sanyika Biztos, hogy ez a rongy fertőtlenítve van?
Öcsi bácsi Naná, hogy biztos, én magam fertőtlenítettem.
Sanyika És mivel fertőtlenítette?
Öcsi bácsi Mit tudom én, mi volt az, valami katyvasz, azt 

használom a tetkógépben is. Eddig még senki nem 
jött vissza panaszkodni, hogy elfertőződött vagy 
netán belehalt.

Sanyika Nekem mindegy, csak kérdezem.
Öcsi bácsi Ne a pofád járjon, hanem a kezed mosd!
Sanyika Nem fáj?
Öcsi bácsi Dehogynem fáj, hát ne legyél már balfasz, persze, 

hogy fáj.
Sanyika Csodálom, hogy nem üvölt.
Öcsi bácsi És azzal mire jutnánk, mi? Ilyen balfasz az egész 

világ, Sanyikám. Idejönnek, tetkóztatni akarnak, 
és minden második megkérdezi, hogy fájni fog-e. 
Igen, igen, még azok a nagy melák testépítő 
fiúcskák is megkérdezik, de közben alig tudják 
visszafogni a reszketésüket. Hogy Öcsi bácsi, fájni 
fog-e. Persze, hogy fájni fog. Hát milyen hülyeség 
ez? Mindenki azt akarja, hogy szép legyen, de hogy 
fájjon, azt már nem.

Sanyika A homloka kész, Öcsi bácsi.
Öcsi bácsi Akkor most a fejem búbját.
Sanyika Azt még nem mondta meg, hogy ez miként 

történt.
Öcsi bácsi Biztos azért, mert nem kérdezted.
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Sanyika Vagy azért, mert annak ellenére, hogy az Öcsi bácsi 
egy pletykás vén disznó, erről nem nagyon akar 
beszélni.

Öcsi bácsi Vagy azért.
Sanyika Akkor most elmondja vagy nem mondja el?
Öcsi bácsi Elmondom, csak gondolkozom, hogy hol kezdjem.
Sanyika Az elején.
Öcsi bácsi Ha nem épp a fejem tetejét borogatnád, most egy 

olyan pofont leosztanék, hogy a megboldogult 
édesanyád is megfordulna az örök nyugvóhelyén. 
Az elején. Hát tudom én, baszd meg, hol van 
az eleje? Asszem, úgy volt, hogy elmentem a 
prodavnicába.* Már ott se volt minden rendben, 
de az még valahogy csak tűrhető volt. Megvettem 
a kenyeret meg a joghurtot, meg vettem a 
Marikrúznak egy csokoládét, tudod, azt a Snickerst. 
És látom ám, hogy néznek. De nem úgy néznek, 
hogy „ott megy az Öcsi bácsi, a lunaparkos”, hanem 
úgy, hogy „ott megy az Öcsi bácsi, aki megölte 
a Tito elvtársat, és szétszalajtotta a Jugoszláv 
Népköztársaságot, aztán kirobbantotta a háborút, 
és el is veszítette”. Jól van, mondom, néztek már 
rám csúnyábban is, például a kedves apósom. 
Na. Ott tartottam, hogy fogom én a Marikrúz 
kezét, és megyek vele a piac mellett, és épp ott 
áll egy csomó siheder. Olyan tizenhat-tizenhét 
éves formák. Mondom magamban, hogy biztos 
ezek azok a híres navijácsok, akikről folyton olvas 
az ember a Blicben. De aztán kiderül, hogy ezek 
nem a navijácsok, hanem mosolygós iskolásfiúk. 
Ezt onnan tudom, hogy volt velük egy mosolygós 
tanárnő is. Az egyik mosolygós iskolásfiú megfog 
egy kis kavicsot, hozzám vágja. Meg se érzem, 
csak megyek tovább. A Marikrúz kérdezi, hogy ez 

* Önkiszolgálóba.
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mi volt, mondom neki: madárszar, unokám, csak 
madárszar. Hanem akkor jön a másik madárszar, 
a harmadik, mondom neki, hogy sok a koszos 
galamb ebben a városban. Hanem a kövek 
elkezdenek nőni. És már nemcsak iskolásfiúk 
vannak ott, hanem meglett férfiak és nők is. És már 
rég nem a piacnál vagyunk, hanem odébb, egész 
közel ide, és akkor vág kupán az a kibaszott tégla, 
aztán meg rögtön a másik is. Azoknak a helyét 
simogatod azzal a rongydarabbal.

Sanyika És?
Öcsi bácsi Mit és?
Sanyika Elmentek?
Öcsi bácsi Szerintem megunták.
Sanyika Én már rég összeverekedtem volna velük.
Öcsi bácsi Ha jól emlékszem, ez meg is történt pár éve. 

És? Megérte? Húzod a lábad, minden reggel 
hallom, hogy nyögsz fölkelés közben, mondd, 
megérte? Na, hagyjál, ne piszkáljál tovább, jó lesz 
az már. Menj, és kapcsold ki a körhintát meg az 
óriáskereket.

Sanyika Már?
Öcsi bácsi Ma korán zárunk.
Sanyika Jó.
Öcsi bácsi A faszomat jó… így se fizet senki semmiért, 

minden, amiért fizetni kell, az büdös. De mindegy, 
bezárunk, mert nem akarok szart keverni 
magamnak. Te se mászkálj el ma éjszaka, ha nem 
akarsz balhét!

Sanyika Csak ma. Ma még el kell mennem.
Öcsi bácsi Nem mész sehova.
Sanyika Majd épp maga mondja meg, hogy megyek-e vagy 

nem megyek!
Öcsi bácsi Én. Ameddig itt eszed a kenyeret, addig én.
Sanyika Akkor majd nem eszem a maga kenyerét. Így jó 

lesz?
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Öcsi bácsi …Sose kérdeztem meg, hova mész. Most se 
kérdezem. Csak remélem, hogy megéri, Sanyikám. 
Na, tűnj a faszra!
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XVI. 

A NYAKLÁNC

Blanka Szép dzsip, Veszeli Karcsi.
Karcsi Szép, mi?
Blanka Pont olyan, mint amilyen a Hetyke Pistának van.
Karcsi Igen, mert ez a Hetyke Pistának a dzsipje.
Blanka Pedig már épp azt hittem, hogy fölvitte az isten a 

dolgodat.
Karcsi Föl is vitte, baszd meg, éppen föl.
Blanka Lett állásod?
Karcsi Ideiglenesen.
Blanka Na és? Miféle?
Karcsi A nép szolgálatában állok.
Blanka Fölvettek az adóhivatalhoz? 
Karcsi Ez olyan nem hivatalos dolog. Megyek itt körbe-

körbe, és járőrözök.
Blanka Egyedül?
Karcsi Velem szokott jönni a Szultán is, de annak most 

más dolga van. Úgyhogy csak a Rozsda van velem. 
Meg ez az üveg Pelinkovác. Ez se sokkal rosszabb 
társaság, mint a Szultán.

Blanka Ki az a hülye, aki téged járőröztet?
Karcsi A Hetyke Pista hívott először. Aztán a Zoli 

szomszéd. Aztán sorba jöttek a többiek is: a Pál, a 
Pongrác, a Danijel, a Lálity, ő mondta, hogy a Sicc 
Márk is benne van, és hozzájárul anyagilag. Meg 
a Mirkó gazda is hívott, alig egy órája, hogy nem 
rohangálnék-e az ő földje felé is.

Blanka Te, Veszeli Karcsi… Minek rohangálsz te ezzel a 
dzsippel?
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Karcsi Azért, mert a pasid egy lankadt pöcsű balfasz 
az egész rendőrséggel együtt, Blankám, azért. 
Hanem azt mondd meg, mit keresel te itt kint az 
erdőszélen az alkonyatban.

Blanka Erre jártam.
Karcsi Na jó, azt értem, hogy erre jártál, de miért jártál 

erre?
Blanka Gondoltam, sétálok egyet.
Karcsi Aha.
Blanka Látom, fölvetted a kabátot.
Karcsi Hűvös van.
Blanka Azt tudom, hogy hűvös van, nem is érdekes, hogy 

hűvös van. Ahogy magában az se érdekes, hogy 
kabát van rajtad.

Karcsi Hanem akkor mi az érdekes?
Blanka Hogy pont ez a kabát.
Karcsi Fölismerted, mi?
Blanka Mióta nem volt rajtad?
Karcsi Fölveszem néhanapján, csak úgy fölpróbálom, 

hogy nem híztam-e ki.
Blanka Nem híztad.
Karcsi Úgy látszik.
Blanka Ez volt rajtad mindig akkoriban.
Karcsi Le se lehetett rólam szedni.
Blanka …Elbasztam, Veszeli Karcsi.
Karcsi Elbasztad, Blankám, elbasztad biztosan. De mit?
Blanka Nem a Jánossal kellett volna kavarni.
Karcsi Kavartál velem is, vele is. Nem te basztad el. Csak 

nekünk nem volt szerencsénk. Nekem se volt. Ott 
baszódott el minden, azon a nyáron.

Blanka Mekkora balfasz vagy te, Veszeli Karcsi!
Karcsi Mégis miért?
Blanka Mert a szerencsének ehhez semmi köze nem volt.
Karcsi Én meg te kavartunk, teneked az a büdös cigány 

ellopta a nyakláncodat, én ezért megvertem, erre 
meg bedugtak hat hónapra a javítóba. Addig meg 
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összejöttél a Jánossal, történet vége. Mi ez, ha nem 
szerencse kérdése? Most mit röhögsz?

Blanka Azt, hogy mennyire hülye vagy.
Karcsi Hát nem így volt? Nem így volt?
Blanka Nem így volt, Veszeli Karcsi.
Karcsi Akkor nekem szar az emlékezőtehetségem.
Blanka Nem az emlékezőtehetséged a szar, hanem már 

akkor se voltál túl erős a logika dolgában.
Karcsi Most mit mondasz?
Blanka Azt, hogy nem bírtalak már elviselni. Hogy untam 

a dugásainkat a koszos Zetorodon, meg az állandó 
hencegésedet, hogy így vagy faszagyerek, meg 
úgy, miközben észre se vetted, hogy nemhogy 
faszagyerek nem vagy, de azóta még egy 
tisztességes iskolát se tudtál befejezni, csak itt 
száguldozol ezzel a szerencsétlen kutyával, ami 
úgy néz ki, mint egy patkány. Tudod, mi lett azzal a 
nyaklánccal? Beledobtam a kútba a Supa mögött, 
baszd meg, az lett vele.

Karcsi Mi van? Miért dobtad bele?
Blanka Hogy ne kelljen veled már megint basznom aznap 

éjszaka, azért!
Karcsi …Mondhattad volna.
Blanka Úgyis megdugtál volna.
Karcsi Igaz. Úgyis.
Blanka Na de megfizettem érte busásan, baszom az életet 

meg! Itt bóklászok az erdőnél, veled beszélgetek 
arról, hogy mi lett volna, ha a kvázi vőlegényem 
meg otthon leissza magát egy cigánnyal.

Karcsi Mit csinál?
Blanka Az a Sanyika, vagy hogy hívják. Oda jár hozzánk. 

Ott is aludt a múltkor. Na… Veszeli Karcsi, neked 
meg mi bajod van? Hová mész, Karcsi?! Azt hittem, 
elviszel valameddig!

Telefon.
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Szultán Itt vagyunk.
Karcsi Hányan?
Szultán Nem tudom, Veszeli Karcsi, talán úgy húszan ha 

lehetünk.
Karcsi Az nem sok.
Szultán Valami bajod van?
Karcsi Miért volna bajom, baszd meg?
Szultán Kicsit mintha kapkodva vennéd a levegőt. 
Karcsi Nem veszem kapkodva a levegőt, és nincsen 

semmi bajom, baszd meg. Törődj a lunaparkkal.
Szultán Törődök én, törődök, de téged várunk.
Karcsi Ne várjatok.
Szultán Hát nem jössz?
Karcsi Nekem még van egy kis elintéznivalóm. Ti 

kezdjétek el.
Szultán Én nem tudom, Veszeli Karcsi, nem vagyok benne 

biztos…
Karcsi Azt mondtam, kezdjétek el. Kapaszkodj, Rozsda…! 

És ne hallgass rá! Nem is úgy nézel ki, mint egy 
patkány.
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XVII. 

AZ ÓRIÁSKERÉK ELINDUL

Móni A lunaparkban annyira sötét van, hogy semmit, 
de tényleg semmit nem lehet látni, szerintem 
már mindenki alszik, de nem értem, hogyhogy 
ilyen korán. Majdnem elbőgöm magam, hogy 
már megint hiába jöttem, de azért valahogy csak 
elbotorkálok az óriáskerékig. Beleülök. Hangosan 
fütyörészek. Hogy meghallja, hogy tudja, hogy itt 
vagyok. És jön! Besurran mellém! Nem beszélünk, 
csak csöndben ülünk az óriáskerékben, ami közben 
berregni kezd, először halkan, aztán hangosabban, 
és emelkedni kezdünk, aztán süllyedni, emelkedni, 
süllyedni, és közben az egész elkezd nagyon szép 
lenni. Lehunyom a szemem, repülök, repülök 
együtt az óriáskerékkel, és arra gondolok, hogy ez 
életem legszebb éjszakája. 9,81… 9,81… 9,81… 
9,81… 9,81…
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XVIII. 

ÁLMOK ÉS SZÉNABÁLÁK

János Látott valaki bejönni?
Sanyika Tudod, hogy mindig vigyázok.
János Tudom. Figyelj, Sanyika…!
Sanyika Előbb én. Értem, hogy be vagy szarva, tesókám, 

értem én. Értettem már első nap, egészen 
nyilvánvalóvá tetted, amikor eljöttetek a Rudi 
kapitánnyal. Hanem azért csak nem bírtam ki, 
hogy ne ugorjak el hozzád.

János Jól van, elugrottál. Nincs azzal semmi baj, hogy 
elugrottál. Jó volt, most vége.

Sanyika De én nem azért ültem a csipkebokorban, hogy 
basszunk egyet a régi szép idők emlékére. Persze 
ez nem azt jelenti, hogy nem örültem, hogy 
basztunk a régi szép idők emlékére, hanem pont 
ellenkezőleg.

János Miért ültél a csipkebokorban?
Sanyika Hat évvel ezelőtt, azon az éjszakán, amikor a 

Veszeli Karcsi megtalált engem a Supa mögött, a 
szénabálában…

János Régen volt, figyelj, remélem, hogy azért már nem 
haragszol, Sanyika…

Sanyika Nem haragudtam akkor se.
János Akkor jó. Nem ülsz le? Hozok valami piát.
Sanyika Nem ülök le, és ne hozzál piát. Ha ezt most  

nem mondom el egy szuszra, akkor holnap már 
nem mondom el, és nem mondom el soha  
többet.

János Mondd!
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Sanyika Amikor te meg én megismerkedtünk… amikor a 
Szultán otthagyott a Supánál a puszta közepén, és 
gyalog kellett hazamenned, mint nekem. Amikor 
az erdőben… emlékszel, na.

János Emlékszem.
Sanyika Akkor beszélgettünk a lunaparkról.
János Beszélgettünk róla.
Sanyika Hogy neked mennyire tetszik a lunapark, meg 

hogy végül is te is el tudnád navigálni azt az 
óriáskereket. És amikor aznap éjszaka ott vártalak a 
szénabálában, mielőtt a Veszeli Karcsi megérkezett, 
hogy szétbassza az egészet, akkor azzal vártalak, 
hogy megkérdeztem az Öcsi bácsit…

János Miről?
Sanyika Hogy kell-e még egy markos gyerek a lunaparkba.
János És?
Sanyika Az Öcsi bácsi azt mondta, hogy markos legényből 

sose elég a lunaparkban. Nem mondhattam meg, 
mert a Veszeli Karcsi közbevágott a kombinált 
fogóval, aztán meg már nem voltam itt, hogy 
megmondjam. Ugyanis a kórházban ápoltak. 
Érted? Kellett egy markos legény a lunaparkban. És 
én azóta is azzal alszom el, hogy kellett.

János Ezt most miért meséled el?
Sanyika Már első nap el akartam mondani.
János Azt kérdeztem, miért?
Sanyika Nem érted…? A lunaparkba mindig kell egy 

markos legény. Most miért nem szólsz, baszd meg, 
szólaljál meg, János!

János Figyelj, Sanyika… az akkor volt… az idő…
Sanyika Nincs idő, baszd meg, hányszor mondjam, hogy 

nincs idő!
János De van, baszd meg, van! És múlik. És nehéz.
Sanyika …Még az a kibaszott hangos horkolásod is 

hiányzott.
János Nem tudok most erről beszélgetni.
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Sanyika Mikor tudsz?
János Nem tudom. Később.
Sanyika Maradjak?
János A város így éjszaka nem biztonságos, pláne neked 

nem biztonságos. Azt sem egészen értem, hogy 
hogy jutottál el idáig úgy, hogy nem baszták szét a 
fejedet. Menj, és engedd tele a kádat!

Sanyika Jó.
János Nekem meg kell innom valamit.
Sanyika Jó.
János Aztán én is jövök.
Sanyika Jó.
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XIX. 

ILLETÉKTELEN BEHATOLÁS

Karcsi Nyugodjál már meg, Rozsda, nyugodjál már meg!
János Mit akarsz itt ezzel a korccsal?
Karcsi Korcs, korcs, de fajtiszta korcs, János, úgyhogy ne 

nagyon bántsad, jó? Itt van?
János Kicsoda?
Karcsi Ne tettesd magad, János, fölösleges tettetned 

magad. Most beszéltem a Blankával.
János Úgy nézek én ki, Veszeli Karcsi, mint aki beenged 

akárkit?
Karcsi János, én nem vagyok túl okos ember, de 

kiszagolom a hazugságot. Ha nem én, akkor a 
Rozsda kiszagolja, ugye, Rozsda? Na gyere…!

János Hova indultál, Veszeli Karcsi?
Karcsi Be a házadba.
János Minek?
Karcsi Körbeszimatolok picit.
János Te, Karcsi… Te tisztában vagy azzal, hogy egy 

rendőr házába akarsz illetéktelenül behatolni?
Karcsi Állítsál meg, baszd meg!
János Jó.
Karcsi Most rám fogtad a fegyvered? Tényleg a régi jó 

cimborádra, a Veszeli Karcsira fogtad a fegyvert? 
Hát ennyi együtt töltött év után csak úgy rám 
fogod azt a szart?

János Részeg vagy, Karcsi. Légy szíves, menjél haza!
Karcsi Mert most te vagy a nagy zsaru, mi…? Ez zsaru lett, 

az tanár, amaz befejezett két évet a közgázon, emez 
meg elutazott németbe. A Veszeli Karcsi, az baszd 
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meg itt maradt. A Veszeli Karcsi javítóban volt, nem 
nagyon kapott munkát, a Veszeli Karcsinak meghalt 
az apja, nincs miből élnie, a Veszeli Karcsinak 
annyi. Jól van már, Rozsda, hagyd abba az ugatást, 
a huncut anyádat baszom meg. Képletesen, csak 
képletesen, János. Tudom én, hogy nem szabad 
kutyát dugni. Hanem azt mondd meg nekem… 
Oszt legalább jobban szopik, mint a Blanka?

János Most kiről beszélsz?
Karcsi A kígyótetkósról. Jobban szopik, mint a Blanka?
János Veszeli Karcsi, figyelmeztetlek…
Karcsi Azt hiszed, nem tudom. Tudok én mindent, 

Jánosom, többet is tudok, mint szeretnék.
János Részeg vagy, Karcsi, légy szíves…
Karcsi Hazamegyek én, Jánosom, haza. De holnapra, 

erre a szavamat adom, tele lesz vele a város, hogy 
hová dugdossa a farkincáját a János. Hogy büdös 
cigányodvakba pakolod a faszodat. A piacon is 
hallani fogod. Az utcán. A bankban. A rendőrségen 
is. Láttalak benneteket hemperegni a szénában. 
Nem szóltam senkinek, mert úgy voltam vele, hogy 
jól van, hát nincs nője a Janikának, régen nincs 
nője, hát kipróbálta a cigány segge lyukát. Van 
ilyen, az én unokatesóm a Bodri kutyát próbálta 
ki, amíg nem volt nője – persze ő nem tudta, hogy 
az törvényellenes, a Bodri kutyát dugni. Aztán a 
Janika lenyúlta az én nőmet. Az is rendben volt. 
Hát ki a faszom akarna egy javítóintézetessel járni?! 
Hanem ha van nőd, plusz ilyen jó nőd van, mint a 
Blanka, akkor miért a cigánnyal baszol továbbra is? 
Na? Megkukultál, zsaruk gyöngye, János? Vagy már 
megint a Veszeli Karcsinak van igaza? Na? 

János Mit akarsz?
Karcsi Csak bemegyek, oszt körbenézek. Ezt csak 

megengeded, nem? …Én is így gondoltam. Várjál 
meg itt, János! Nem tart sokáig. Addig vigyázz a 
kutyára, légy szíves!
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XX. 

9,81 M/S²

Móni Felnevet, és én akkor veszem észre, hogy ez nem 
is a tetkós fiú. Ez valaki más. Valaki, akit nem is 
ismerek, vagy ha mégis, már túlságosan félek 
ahhoz, hogy át tudjam gondolni, honnan, vagy 
azt, hogy ki is ő. Mondom neki, hogy akkor most 
szálljunk le, de ő benyúl a lábam közé, még mindig 
nem mond semmit, csak nyúlkál, sikítok egyet, de 
elég szarul sikerül, ő befogja a számat, de közben 
valami meleget érzek a lábam között, és akkor 
veszem észre, hogy fölöttem van, ott zihál, és… 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, ez fáj, csontszáraz a pinám, eressz el, 
de… nem ereszt, zihál, belém dugja, mondhatnám 
így is, hogy belém dugja, de… BASZIK! Igazából 
ez most engem MEGBASZ! Nem tehetek ellene 
semmit, csak kapálózom, próbálok kievickélni 
ebből az egészből, de magasan vagyunk, nagyon 
magasan, és… olyan szavak járnak a fejemben, 
hogy NEMI ERŐSZAK meg MEGRONTÁS meg a 
BASZÁS szó is jön megint és megint… És közben 
próbálok a tetkós fiúra gondolni, és ettől egy picit 
könnyebb, mintha nedvesedni is kezdenék, de jó 
az nem lesz… iszonyú rossz lesz… édes istenem, 
én többet nem akarom, hogy megbasszanak, csak 
most… azt hiszem, valami felszakadt odabent, azt 
hiszem, vérzek… meg fogok halni… HALÁLRA 
BASZNAK! Aztán hirtelen nyög egyet, egy picit, 
hogy ahh, és vége… de az arcomban még 
mindig be van gyűrve az ökle… és nem is akar 
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kijönni onnan… Nem sírok, mert valahogy nem 
látom értelmét. Csak azt akarom, hogy kivegye 
az öklét a számból. Próbálom is neki mondani, 
de nem lehet, ugyebár, mert az ökle a számban 
van. Valamit fészkelődik, azt hiszem, a gatyáját 
rántja vissza. Az óriáskerék valahol a csúcson, épp 
elindul visszafelé, és én azt gondolom, hogy tök jó, 
mindjárt kiszállunk, hazamegyek, lezuhanyozom, 
irány az ágy, és soha többet nem fogok kilépni a 
szobám ajtaján. És akkor meglátom, hogy odalent 
világítanak. Kérdem is magamtól, hogy mi a fenét 
világítanak ilyenkor. Arra gondolok, hogy Dan 
meg Serena összejönnek-e újra. Hogy valakinek 
mégiscsak be kellene fejeznie azt a rózsát. Hogy 
holnap jó volna fölvennem azt a piros bugyit, amit 
a múlt héten vettem a városban, és amit az alsó 
fiók aljára rejtettem édesapám elől. És persze arra 
is, amit a suliban tanultunk a múlt hónapban, hogy 
a testek Newton szerint 9,81 m/s² gyorsulással 
haladnak a…
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XXI. 

UTÁNA

Karcsi Azt senki sose nem mondta, hogy ez ilyen kurva 
nehéz.

János Miért, mit gondoltál?
Karcsi Nem tudom. Szerintem nem gondoltam semmit.
János …Az mi?
Karcsi Micsoda?
János Ott, a város szélén. Mintha valami világítana.
Karcsi Ja, az… Csak a lunapark.
János Eddig nem volt ilyen erős a fénye.
Karcsi Mert eddig nem volt fölgyújtva, azért.
János Aha… Az is te voltál, Veszeli Karcsi?
Karcsi Azért osztódni még nem tanultam meg.
János …Elszívtad?
Karcsi El.
János Jó. Letartóztatlak előre megfontolt gyilkosság 

vádjával. Jogod van hallgatni az ügyhöz 
kapcsolódó és nem kapcsolódó dolgokról, mert 
bármi, amit mondasz, felhasználható ellened a 
bíróságon. Értetted a jogaidat?

Karcsi Értettem. Te, János…
János Mi van?
Karcsi Te tudod, hogy ezeket erre mifelénk nem nagyon 

szokták felolvasni?
János Tudom hát, de egyszer mindenképp ki akartam 

próbálni.
Karcsi Te, János… Szerinted a Rozsdát is bevihetném az 

őrszobára?
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XXII. 

TÁVOZÁS

Rudi Mondom én a navijácsnak: menjél csak félre 
az útból, öcsém, látni akarom, mi van odabent! 
Így mondom neki, magyarul. Persze, nem érti. 
Mondom neki szerbül, erre se mond semmit. Teszi 
a hülyét. Erre elkaptam a grabancát, elkezdem 
rázni, így! Na mit gondoltok, félreállt?

Szultán Félre hát!
Rudi Amerre én gurulok, ott navijács navijács hátán 

nem marad!
Blanka Ez a tizedik ilyen történet, Rudi kapitány, és még 

mindig nem unom.
Rudi Majd a huszadiknál figyeljél, Blanka szívem, és 

akkor már unni fogod, csak akkor már nem tudom 
majd abbahagyni a mesélést.

Szultán Mi ez a zúgás, Rudi kapitány?
Rudi Nézz csak oda, Szultán fiam, és megtudod.
Szultán Tiszta agyamentek ezek, én mondom…
Rudi Már meg miért?
Szultán Mi a francnak cipelik azokat a feketére égett 

léceket meg azokat a meghajlott vasakat? Hát csak 
a hülyének nem világos, hogy ebből már soha 
többet nem lesz lunapark.

Rudi Azt csak te hiszed, Szultán fiam. Ne féltsd te ezeket!
Blanka Azt nem lehet tudni, hogy mitől gyulladt föl, Rudi 

kapitány?
Rudi Nem. Biztos úgy hagytak valamit. Az óriáskerék 

állítólag ment, lehet, hogy valami meghibásodott 
benne. Vagy csak bekapcsolva felejtettek egy 
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gázrezsót. Tudod te, Blanka szívem, hogy mennyi 
mindenből lehet tűz?

Blanka Kész csoda, hogy senki se halt meg.
Rudi Ha nem számítjuk azt a kislányt, aki leugrott az 

óriáskerékről. Azt nem is értem, hogy mit keresett 
a lunaparkban olyankor. 

Blanka Lehet, hogy találkája volt.
Rudi Az én időmben az emberek egy randevún nem 

ugráltak óriáskerekekből.
Blanka Az enyémben se.
Rudi Oszt a tiédben, Szultán?
Szultán Pardon, Rudi kapitány, elméláztam egy kicsit. Hol 

tartunk?
Rudi Nem érdekes. Hol a francban van a János?
Blanka Beteg. Tegnap óta fekszik. Lázas, azt mondja. Ki se 

jön a kibaszott szobából.
Rudi Nekem is azt mondta, hogy elkapta valami. 

Szultán, baszd meg, miért nem adsz egy sört? 
Látod, hogy üres a kezem. Vagy nem látod?

Blanka Kérdezhetek valamit?
Rudi Persze, Blanka szívem, persze.
Blanka De lehet, hogy nem szabad válaszolnia.
Rudi Azt majd én eldöntöm, hogy nekem mire szabad 

válaszolnom, meg mire nem.
Blanka A Veszeli Karcsi…
Rudi Mi van vele?
Blanka Én is ezt kérdezem. Sokáig bent tartják majd?
Rudi Á, fenéket. Hipp-hopp kint lesz. Hát csak nem 

foghatom bent az idők végéig a Veszeli Karcsit, 
hiszen ezer éve ismerem. Voltak neki szar napjai, 
meg kicsit jobb napjai is, de azért ő mégiscsak a 
Veszeli Karcsi, nem?

Szultán Dehogynem, Rudi kapitány.
Blanka Így van.
Rudi …Azért nem sietnek. Szépen, komótosan mennek.
Szultán Szabályos ez, Rudi kapitány?
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Rudi Micsoda?
Szultán  Hogy ezek így kint sütkéreznek a teherautó 

tetején.
Rudi Nem tudom, ez nem az én reszortom, ez a Zorán 

reszortja. 
Szultán Ne baszd meg…
Rudi Mi van már megint?
Szultán Blanka, nézzed csak azt az alakot ott! Az utolsót a 

teherautón!
Blanka Ezt nem hiszem el.
Rudi Na, mi az, nem hoztam magammal a 

szemüvegemet.
Blanka A János…
Rudi Hogyhogy a János?
Szultán Nézzed csak meg, Rudi kapitány! Ott megy a János! 

Velük!
Rudi Lehet, hogy csak elkíséri őket egy darabon.
Szultán De akkor miért van rajta egyszerű munkásruha?
Rudi Mert… mert… Mit tudom én, miért van rajta 

munkásruha, baszd meg! Nemhogy inkább 
töltenél kísérőnek egy Pelinkovácot.

Szultán …Azért furcsa, nem?
Rudi Furcsa.
Blanka Az.
Szultán …Na de miért csinálna ilyet a János?
Blanka Nem tudom. Te tudod, Rudi kapitány?
Rudi Fogalmam sincs.

Vége.
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