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Játszódik Budapesten az éppen aktuális idôben.
A darab egyben és két felvonásban is elôadható, lehetôséget kínálva így a közönségnek a fogyasztásra és a családi vérengzésre.
A második rész a 7. jelenettel kezdôdik.

1. JELENET

FÉRFI Behúztad a kéziféket?
NÔ Hogy jön ide a kézifék?
FÉRFI Elgurulhatott, ha nem húztad be.
NÔ Hová? Hová gurult volna el? Te el tudod képzelni,
hogy itt áll egy kocsi, aztán egyszer csak elgurul.
Szerinted van ilyen? Majdnem sík terepen?
FÉRFI Azért szét kéne nézni a parkolóban, volt már
olyan, hogy valaki a Dunában találta meg a kocsiját, pedig csak óvszerért ugrott be a kisközértbe.
NÔ Normafánál Duna, hülye vagy?

Parkoló a Normafánál, Férfi és Nô érkezik, majd jár-kel a
színpadon
NÔ Pedig itt volt.
FÉRFI Hol?
NÔ A tiéd mellé álltam.
FÉRFI De most nincs.
NÔ Akkor hol van?
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FÉRFI Ezt hagyjuk, ezt így nem érdemes nézni, a lényeg
az, hogy csinálni kell, és ha valamikor ment, akkor most
is menni kell. Csak vissza kell gondolni azokra az emlékekre.
NÔ Emlékezetbôl baszni….
FÉRFI Ha másképp nem megy. Pusztán biztonsági okokból. Épp ez a mi szerelmünk biztosítéka.
NÔ Az, hogy nem egymással fekszünk le?
FÉRFI Tulajdonképpen az, mert ez nem megcsalás, ez
eleve volt, ezt már elôre tudtuk. Adottság. A mi szerelmünk adottsága. Mintha tolókocsisok volnánk, az is
ilyen velejárója az embernek.
NÔ Hagyjuk ezt az egészet. Nincs meg a kocsi, az a baj.
Nincs meg, és ez azt jelenti, hogy a Laci mindent meg
fog tudni.
FÉRFI Mért tudná meg? Te el akarod mondani?
NÔ Nem akarom, de mindenki tudja, mi zajlik ilyenkor
tavasszal a Normafánál, hogy minden bokorban ott hever valaki a szeretôjével, fél Budapest, és a Lacinak hiába mondok bármit, annyi krimit olvasott, hogy még a
vasfüggönyön is átlát, olyan a szeme, mint egy röntgen.
FÉRFI Pedig te ilyen biogyógyszerekkel foglalkozol, ahhoz passzol a természet, hogy nem egy füstös helyen,
pláne zajban, a belvárosban, hanem ilyen kellemes napsütésben adod át, a lombok között, a rákellenes tisztítószert.
NÔ Látszik, hogy nem a te kocsidat lopták el, egyáltalán
nem értesz meg, neked ez az egész semmi. Nem veled
történt, látom rajtad, hogy azt gondolod, hogy na, ez
sem velem történt. De mi lesz, ha a Laci felhívja a feleségedet?
FÉRFI Mért hívná fel a feleségemet?
NÔ Mert megtudja, hogy te vagy.
FÉRFI Meg akarod mondani, hogy konkrétan én vagyok,
te hülye vagy? Engem is bele akarsz keverni ebbe a szarba?
NÔ Mért, nem vagy benne?
FÉRFI Nem úgy igazából, csak névtelenül, egy titkos ember.
NÔ Azt mondtad, mindig velem akarsz lenni, hogy az
Erzsi az olyan csak, mint egy háztartásbeli, csak mos
meg fôz, de semmi fény, legfeljebb a jegygyûrû csillog
rajta, ha ráállítod a szpotlámpát, meg hogy kifordul a
gyomrod, ha rányitod a fürdôszobaajtót.
FÉRFI Ez így van, vagyis ezt így mondtam, de arról azért
nem volt szó, hogy ez ki is derül. Csak amíg nem tudja
senki, addig tudunk ôszintén beszélni az érzelmeinkrôl.
NÔ Hogyhogy addig?
FÉRFI Mert ha kiderül, akkor már benne van egy csomó
másik ember, és azok megzavarják a dolgot, akkor már
azokra is gondolni kell, meg bûntudat, a gyerekek miatt,
meg az Erzsi miatt, aki azért akkor is velem volt, amikor
a legszarabb volt, amikor még biciglim se volt, nem még
audim. Azért neki ezért jár megbecsülés, nem rúghatom szét az életét, mert te beköpsz mindent a Lacinak.
NÔ Milyen rohadt gyáva vagy, rólad aztán nem lehetne
megmintázni a vinettút. Te nem is szeretsz engem.
FÉRFI De, de, én csak téged szeretlek, én már mást nem
is fogok, tíz éve volt utoljára, hogy valaki iránt éreztem,
de az sem volt olyan, mint ami kettônk között van. Mert
ez az igazi, csak az tényleg baj, hogy már mindkettônknek ott vannak a gyerekek, és én nem tudok két háztartást, akkor taccsra megyek én is, nekem nem pörög úgy
a pénzem, mint a Lacinak, hogy egy szülés és félmillió,
én mindent a két kezemmel.
NÔ Olyan szánalmas, hogy a pénzre hivatkozol, meg a körülményekre, amikor itt érzésekrôl van szó. Ha igazán
szeretnél, egy szál gatyában is engem választanál.

FÉRFI Ez csak példa volt.
NÔ Észrevenném, ha itt lenne valahol, ez egy kismerci,
ezüstmetál, ráadásul tegnap mosattam le, ezt messzirôl,
ha bárhol, de nincs.
FÉRFI Biztos, hogy kocsival jöttél?
NÔ Ezt hogy érted?
FÉRFI Volt olyan, hogy nem.
NÔ De akkor még nem volt kocsim.
FÉRFI Persze, bocs, ezt elfelejtettem. Nem olyan régen van.
NÔ Azért már egy éve.
A háttérben egy magas nô megy el, utána a Barát, Férfi észreveszi, int és köszön
FÉRFI Szia.
NÔ Ki volt az?
FÉRFI A Gyuri.
NÔ Mit keres itt?
FÉRFI Szerinted?
NÔ Nem tudom.
FÉRFI Én sem, de nem nehéz kitalálni.
NÔ Á, a Gyuri nem olyan, biztosan futni jött.
FÉRFI Hát valószínû, vagy gördeszkázni. (Idétlenül nevet)
NÔ Te tudsz ilyenkor röhögni?
FÉRFI Csak a gördeszkán.
NÔ Hol a francban lehet.
FÉRFI Valahogy én nem tudom elképzelni, hogy azzal jöttél, és most nincs itt. Ilyen nem szokott csak úgy megtörténni.
NÔ Azt hiszed, nem emlékszem, mivel jöttem? Szerinted
én busszal jöttem, csak nem emlékszem?
FÉRFI Most mit kiabálsz velem? Én csak azért, a múltkor
is bent hagytad az automatában a bankkártyát, meg sót
tettél a teádba, és azt mondtad, mert szerelmes vagy,
azért csinálsz mindent összevissza, mert annyira szeretsz, hogy mindig rám gondolsz, és mindent elfelejtesz.
NÔ Hogy jön ide ez a faszság, amikor nekem nincs meg
a kocsim. Nem érted, ellopták!
FÉRFI De van rajta kaszkó, nem? Vagy ennek annyi, a
négy millának, annyi?
NÔ Persze, hogy van rajta, a férjem nem hagyná csak úgy
a milliókat az utcán, biztosítás nélkül az esôn.
FÉRFI Akkor meg minden rendben, legfeljebb pár hétig
nem lesz kocsid.
NÔ Azt hittem eddig, hogy veled mindent, hogy azt is,
amit még soha senkivel, amikor még ezt sem érted, ezt
a tök egyszerû dolgot.
FÉRFI Mit kéne értenem?
NÔ Hogy ellopták. Hogy mikor idejöttünk, még volt, most
meg nincs.
FÉRFI Jó, de kifizeti a biztosító, nincs is veszteség.
NÔ És otthon mit mondok? Mit kerestem a Normafánál?
FÉRFI Jöttél futni, például. Egy csomóan járnak.
NÔ Utálok futni. Pláne tûsarkúban.
FÉRFI Akkor itt találkoztál az egyik ügyfeleddel.
NÔ Mért pont itt? Azt hiszed, ezt beveszi a Laci, azt
mondja majd, hogy tudom, Kriszta, az üzlet az üzlet, és
ha az ügyfél úgy gondolja, hogy a Normafánál kell találkozni, akkor ott kell és kész. A Laci se hülye, különben
már gyanakszik is.
FÉRFI Gyakrabban kellene lefeküdni vele.
NÔ Te erre biztatsz, neked az jó, ha én vele…
FÉRFI Nem jó. Rossz, de csak így biztonságos.
NÔ Egy héten egyszer, de még az is sok, mert olyan, mintha szalamandrákat dobálnának a bôrömre, vagy neked
jó otthon? Neked az Erzsivel, az jó?
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2. JELENET

FÉRFI Én téged, de mondom, hogy ott vannak a gyerekek is.
Csend

A Nô lakása, nappali. Férj bent, Nô érkezik

NÔ Majd azt mondom, hogy nem itt történt.
FÉRFI Micsoda?
NÔ A lopás.
FÉRFI Hát hol?
NÔ Máshol.
FÉRFI És a rendôrök?
NÔ Nekik is mást mondok. Nekik mindegy, honnét, úgysem nyomoznak, csak felírják, aztán letelik a hónap
vagy valamennyi, és azt mondják, nem találták meg. De
nem keresik, nincs rá emberük, vagy összeköttetésben
vannak a tolvajokkal, azt is hallottam. Segítenek kivinni
a kocsikat Ukrajnába.
FÉRFI Kevés a fizetésük.
NÔ Mindenkinek kevés, de azért elvégzi a munkáját.
FÉRFI Ôk is, csak találnak lehetôséget a fizetéskiegészítésre.
NÔ Véded a rendôröket, akik a múltkor is megvágták a
Lacit ötvenezerre, két pohár bor miatt.
FÉRFI Nem védem, csak megpróbálom megérteni ôket,
mert az fontos, hogy megértse az ember a másik embert.
NÔ Mióta vagy te ennyire emberbarát?
FÉRFI Mióta szeretlek.
NÔ Micsoda?
FÉRFI Amikor az ember szerelmes, jobban elfogadja a világot, meg jobban megérti a másik embert is, még a
rendôröket is.
NÔ Akkor engem is megérthetnél, hogy milyen helyzetben vagyok. De nem. Csak az érdekel, hogy az Erzsi ne
tudja meg. Más nem.
FÉRFI Mondom, hogy nem magam miatt, miattam mindegy lenne, ha csak nekem omlana össze az életem, az
tényleg nem érdekel, én már magamban mindent vállaltam, az albérletet is, meg hogy gyerektartás, és ugrik
a tartalék pénzem. Csak azért, mert ez a dolog érint másokat is.
NÔ És ha én lebukok, az nem érint másokat?
FÉRFI De mért kéne akkor nekem is? Attól neked nem
lesz könnyebb, ha nálunk is. Ha a feleségem azt mondja, hogy most vége, ugrott a lakás meg a gyerekek.
Vasárnap láthatom ôket egy fél napra, akkor is szemetek, mert otthon az anyjuk azt beszélte beléjük, hogy én
egy szemétláda vagyok, aki leszarom ôket, vagy ha az
anyjuk nem, akkor a nagyanyjuk.
NÔ Azt mondom, hogy a Németvölgyin, mikor bementem vásárolni, akkor. Az nincs is messzire innét, majdnem olyan, mintha itt lenne, csak mégsem itt.
FÉRFI Jó, az jó lesz. Úgy semmit nem fog sejteni a Laci,
és mi még találkozhatunk. Rossz lenne, ha egy technikai eszköz miatt, ráadásul egy olyan technikai eszköz
miatt, amit a férjed vásárolt, dôlne romokba a szerelmünk. Levigyelek?
NÔ Nem kell. Inkább busszal. Úgy jobban el tudom hinni.
FÉRFI Mit?
NÔ Hogy az történt, amit mondani akarok.

NÔ Szia
FÉRJ Szia. Késôn jöttél.
NÔ Busszal kellett, mert…
FÉRJ Busszal? Miért?
NÔ Az van…
FÉRJ Elromlott?
NÔ Nem, nem úgy, úgy nincs vele semmi.
FÉRJ Akkor mért nem azzal jöttél, minek vettem, ha nem
azzal jársz.
NÔ Szóval az van…
FÉRFI Mi?
NÔ Ellopták.
FÉRJ Hogyhogy ellopták?
NÔ Úgyhogy el. Hogy ott voltam a Németvölgyin, tudod,
ott van az az éjjelnappali, na, oda mentem be vásárolni,
és mire visszajöttem, szóval, akkor már nem volt meg.
FÉRJ Annyi idô alatt, míg te a boltban? Öt perc?
NÔ Mondjuk, inkább tíz, mert voltak elôttem. Hárman is.
FÉRJ Tíz perc alatt. Annyi, hogy otthagyod, és mire kijössz, már nincsen?
NÔ Annyi. Gyorsan dolgoznak, már biztos kinézték, hogy
új, és mindig ott vásárolok. Utálom a spárt, oda csak a
prolik járnak, szar az áru, meg itt ismernek az eladók,
tudják rólam, hogy én vagyok.
FÉRJ Azt hittem, nem vitted magaddal.
NÔ Mindig magammal szoktam.
FÉRJ Ott áll az utcán.
FELESÉG Mi?
FÉRJ A kocsi.
NÔ Hol?
FÉRJ A ház elôtt.
NÔ A ház elôtt? Á, az nem lehet.
FÉRFI De. (Az ablakhoz húzza) Látod, ott van.
NÔ Nem, az nem az enyém. Csak pont olyan.
FÉRJ Meg pont ugyanaz a rendszáma, meg ott vannak a
hátsó ablakban a tájékoztatók arról a kínai szarról, ami
mindenre jó, még a meddôségre is, ha megfürdik benne az ember.
NÔ Csak ha nô az illetô, férfiaknál nem.
FÉRFI Szóval az is benne van.
NÔ Lehet, hogy az enyém?
FÉRJ Biztos.
NÔ Akkor lehet, hogy… Szóval nem is mentem el vele?
Hát teljesen össze vagyok zavarodva, pedig tényleg szedek ilyen memóriaerôsítô terméket, tudod, amit a
Jóskáéknak is ajánlottam a múltkor. Tudod, amirôl a
Jóska mondta, hogy mióta szedi, teljesen megváltozott
az élete, hogy annyira friss agyilag, nem is gondolta volna, hogy ennyi tartalék agysejtje van még.
FÉRJ De neked, úgy látszik, nem használ.
NÔ Nem mindenkinek, ez olyan, mint a házasság, hogy
egymásra kell találni, és a Jóska egymásra talált ezzel az
anyaggal, én meg nem. Tényleg, ki is ment a fejembôl,
hogy persze, gyalog mentem, mert olyan szép idô volt,
és nem akartam, hogy mindig csak a szélvédôn át látom, hogy süt a nap.
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FÉRFI Mert úgy sincs értelme, ahogy te akarod.
NÔ Én már nem tudom tovább, ahogy eddig, nekem más
kell, a tanfolyamon is megmondták, hogy érezni kell,
mikor van ideje a változtatásnak. És most én érzem.
FÉRJ Hiába érzed. Mert maradsz.
NÔ Nem, Laci, ennek itt most vége, egy életre vége, legalábbis arra, ami még maradt belôle. Már elôbb kellett
volna, amikor külön út: te mentél tovább, a kórház után
a magánpraxis, a város legdivatosabb nôgyógyásza, szép
kis cím, csak én voltam kihagyva az egészbôl, örüljek a
pénznek, meg hogy nem kell dolgoznom. Én meg közben csak arra gondoltam, hogyan lehetne értékesebben
élni. Érted! Mélyebben. De soha nem késô. Meg kellett
érnie a döntésnek.
FÉRJ Csak akkor van vége, ha én mondom, akkor igen, de
én nem mondom.
NÔ Pedig vége. Innentôl inkább külön, inkább egyedül,
mint veled.
FÉRJ El tudod képzelni?
NÔ Csak azt tudom elképzelni. Én meg a gyerekek.
FÉRJ Csak te. A gyerekek maradnak.
NÔ Hogyhogy maradnak?
FÉRJ Mert az enyémek.
NÔ Meg az enyémek, és a bíróság nekem fogja ítélni.
FÉRFI Nincs hová vinned ôket.
NÔ Ez a lakás az enyém is.
FÉRJ Ez a lakás a bété tulajdona. Ebbôl neked semmi nem
jár.
NÔ Mindig az anyának adják.
FÉRJ Állásod sincs.
NÔ Akkor is, ez szabály.
FÉRJ Nincs jövedelmed, nem érted, nincs mibôl eltartanod ôket.
NÔ Minden bíró nô, és ôk tudják, hogy a gyerekeknek az
anyjuknál van a helyük.
FÉRJ Figyelj, Kriszta, már beszéltem ügyvéddel. Mindent
elvesztesz, a gyerekeket, a tengerpartot, a kismercit, az
ausztriai síelést, meg a napi tízezret, amit kedvedre elszórhattál. Nem marad semmi, csak a hülye ruháid,
azokat viheted magaddal, de két év múlva kimennek a
divatból, és te akkor is azokban fogsz járni, mert nem
lesz mibôl kicserélned. Kimész a divatból, Kriszta, érted? Lejár a szavatosságod. És a hülye szeretôd is felszívódik. Neki sem kell kolonc. Minek? Elég a két gyerek
meg a feleség. Addig kellesz neki, amíg nem jelentesz
gondot, amíg más fizeti utánad a rezsit.
NÔ Milyen aljas vagy, mennyire nem gondoltam volna rólad, amikor gimi után megvártál, hogy menjünk együtt,
s hogy nekünk ez lesz a jövô, hogy együtt. Mennyire
nem gondoltam, hogy ilyen vagy. Hogy ilyen leszel.
FÉRJ Örülj, hogy nem vagyok agresszív, nem üvöltözök
veled. Örülj, hogy ennyire olcsón megúszod. Tízbôl kilencszer a kórházban köt ki a nô.
NÔ Ennél az is jobb lenne. Ennél az is jobb, ha legalább
valami indulatot…
FÉRJ Nekem arra nincs idôm, szívem. Nekem holnap is
le kell zavarnom harminc vizsgálatot. Nôgyógyász vagyok, reggeltôl estig nôi testekben turkálok gumikesztyûvel, nekem ebbe nem férnek bele az érzelmek.
NÔ Ezért kellett mással, ezért, mert ilyen vagy.
FÉRJ Lehettem volna másmilyen is, ha figyelsz rám. Ha
szeretsz.
NÔ Szerettelek.

Csend. A Férj a kocsikulccsal játszik
NÔ Az milyen kulcs.
FÉRJ Pótkulcs.
NÔ Milyen pótkulcs.
FÉRJ A kocsidnak a pótkulcsa. Nem ismered meg?
NÔ Nem. Mit akarsz vele?
FÉRJ Nem érted?
NÔ Nem.
FÉRJ Utánad mentem.
NÔ Hová?
FÉRJ A Normafához.
NÔ Te utánam jöttél? Ugye ez nem igaz?
FÉRJ De igaz.
NÔ Követtél a Normafáig?
FÉRFI Igen. Taxival.
NÔ Féltél, hogy felismerem a kocsidat?
FÉRJ Nem, csak azért, hogy elhozhassam a kismercit.
NÔ Te? Te vitted el a kocsit? Ezt így elôre kitaláltad?
FÉRFI Én.
NÔ Te elloptad az én kocsimat?
FÉRJ Nem elloptam, hanem hazahoztam.
NÔ Te, fogtad és elhoztad? Én meg teljesen kikészültem,
hogy hol van, hogy most mi lesz, te képes voltál ezt csinálni!?
FÉRFI Figyelj, Kriszta…
NÔ Nem akarom elhinni, hogy egy ilyen emberrel, hogy
én téged valamikor is, hogy azt gondoltam rólad, hogy
te, amikor te nem is, mert te milyen ember vagy, hát
nem hiszem el, a kurva életbe, hát ilyet még az arabok
se, azok is legfeljebb azt a rohadt kendôt követelik, hogy
ne égesse szarrá a nôk pofáját a nap, de ilyet, hogy ellopni a feleségük kocsiját.
FÉRJ Figyelj, Kriszta, már régen tudom, mert megéreztem rajtad.
NÔ Semmit nem éreztél.
FÉRFI De éreztem, a viselkedéseden, hogy olyan idegen
vagy, meg a szagodon.
NÔ Mit éreztél a szagomon.
FÉRFI Azon is azt, hogy idegen.
NÔ Mért nem szóltál? Mért nem mondtad, hogy valami
bajod van?
FÉRFI Amíg csak én tudtam, addig nem érdekelt, mert
más dolgom is van, mint a te hülye szeretôiddel foglalkozzak, akik egy baszásért összevissza hazudoznak,
hogy csak veled érzik azt, amit éreznek, eddig minden
csak tévedés volt az életükben, s ha veled kezdtek volna,
akkor, amikor a feleségükkel, akkor már nem itt tartanának. De most már elég volt, mert elkezdte más is tudni.
NÔ Azért, mert más is?
FÉRFI Azért. Rossz, ha úgy néznek rád, hogy tudják, fôleg ha már az asszisztensed is.
NÔ Másképp kellett volna élnünk. Én másképp akartam.
Az elején, még azt hittem, nem az lesz, amit láttunk,
hogy a szüleink. Kényszerebédek vasárnap, egyetlen téma a gyerekek, meg a nagymarosi faház. Hétköznap
meg kerülik egymást, mintha éccvírust lehelnének. De
velünk is ez. Te adod a pénzt, én meg rendezem a házat
meg a gyerekeket. Olyan, mint egy szolgáltatás. Én másképp akartam, de te nem.
FÉRFI Nekem az jó, amit csinálok.
NÔ Mert soha nem gondolkodsz azon, hogy minek, hogy
így semmi értelme.
FÉRFI Tudom.
NÔ Akkor mért nem változtattál?
2007. november
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FÉRFI Hiányzik.
ÜGYVÉD Majd elmúlik. Csak idô kell, de legalább nem
vettél egy újabb terhet a nyakadba. Meg különben is
jobb azzal, akit megszoktál, legalább tudod, milyen. Ezt
az ördögöt már ismered, nem igaz? Jó duma, nem? Egy
amerikai haverom mondta, hogy van náluk egy ilyen
mondás.
FÉRFI Amerikában minden van. Még egy ilyen mondás is.
ÜGYVÉD Ezért nem vált el.
FÉRFI Kicsoda?
ÜGYVÉD A haverom, ezért a mondásért. Mert nem akart
egy másik szörnyeteget otthonra, az is épp elég volt, aki
már amúgyis volt.
FÉRFI Nem veszi föl a telefont, nem válaszol az sms-eimre.
ÜGYVÉD Örülj neki, ha válaszolna, még egy évig elnyûglôdnétek, értelmetlenül. Aztán a végén tényleg rámenne
a házasságod. Nem szabad érzelemmel belemenni semmibe. Én ha megérzem, hogy érezni kezdek, azonnal
dobom a nôt, ritmusban az érzelem megjelenésével.
FÉRFI Érzelem nélkül, csak a baszásért?
ÜGYVÉD Naná. Nem vagyunk már tizenhat évesek. Egy
szerelem már elbukott az életünkbe, minek még egy?
Napi szinten elég egy nôt nemszeretni.
FÉRFI De én szeretem a feleségemet, meg tényleg együtt
csináltunk mindent.
ÜGYVÉD Ráadásul!
FÉRFI Egy másik nô ezt nem csinálta volna végig. A semmibôl. Mindenki röhögött rajta, hogy pont velem, amikor még a mûszaki fôiskolát sem tudtam elvégezni,
még üzemmérnök sem tudtam lenni. Azt mondták,
hogy hülye, ha hozzám jön.
ÜGYVÉD Hát kurva nagyot tévedtek.
FÉRFI Biztos ezért szeretem. Nem tudom már leválasztani azt, amit együtt töltöttünk, a mostani életünkrôl, nem
tudom, hogy mi volt ebben, ami régen volt, és mi van ma.
ÜGYVÉD Van olyan, hogy az ember a múltjába szerelmes, és észre se veszi, hogy valójában nem érez már
semmit, legfeljebb a semmit, egy nagy ürességet.
FÉRFI De én azt hiszem, tényleg szeretem, és szerintem
ô is. Érzem. Ez olyan megbonthatatlan kettônk között.
Mint a beton.
ÜGYVÉD Na, azért én már láttam kettétörni betonelemet.
FÉRFI Most ezt mire mondod.
ÜGYVÉD Hogy persze hogy szereted, de azért figyelni
kell, ha változnak a körülmények. A dolgok mindig alakulnak.
FÉRFI Fôleg a gyerekek. Ôk változtak legjobban. Ott vannak este tízig. Nincs idô lenyugodni. Ettôl romlott el, talán ettôl, hogy nem is tudom, mi van vele, pedig mindig
ott vagyunk, ugyanott, hatvannyolc négyzetméter, el se
lehet bújni, mégse tudunk egymásról semmit. Annyira
belelógunk egymásba, hogy nincs kedvünk megkérdezni, hogy hogy vagy. Még annyit se. Csak hogy kész-e a
vacsora, meg nem tudod, hol van a tévékapcsoló.
ÜGYVÉD A lakással van a baj.
FÉRFI Mért?
ÜGYVÉD Ismerem ezt a helyzetet. A lakással, nekem elhiheted. Tudod, hány ilyen ügyem volt már. Ráadásul
válóperes.
FÉRFI Jó helyen van.
ÜGYVÉD Kicsi.
FÉRFI De ezt én vettem, vagyis mi, szóval ketten választottuk, de a pénzt egyedül, tényleg nem túl nagy, de a
legdrágább helyen. Tudod, mennyi kéne, hogy ott húsz

FÉRJ Ezt hagyjad, Kriszta, ez most nem kell. Ne feszegessük a múltat, nem vagyok én pszichológus. A végén
majd az anyámnál kötünk ki, hogy minden miatta van,
mert korán abbahagyta a szoptatást. Ebbe nem megyek
bele, még tíz éve, akkor még igen, mert azt hittem,
hogy, de most nem. Neked is van igazad, meg nekem is.
De most nem vagy abban a helyzetben, hogy te mondd
meg.
NÔ Mit akarsz tôlem, nyögd már ki?
FÉRJ Azt, amit régen is mondtam: együtt.
NÔ Hogyhogy együtt?
FÉRJ Semmi nem változik, mindent megkapsz, amit eddig is, de szakítanod kell. Se telefon, se sms. Vége.
Most, azonnal felfüggeszted az egészet.
NÔ Fogság? Mint a középkorban?
FÉRJ Elég pénzt kapsz arra, hogy lekösd magad.
Eljárhatsz kórusba énekelni, mint a többi nô, akinek
nincs szeretôje, vagy tanulhatsz rajzolni. Fizetem a
pszichológust, ha arra van szükséged, hogy valaki öszszekalapálja a lelkedet. De a kapcsolatnak vége.
NÔ Mért pont ma?
FÉRJ Holnap jönnek haza a gyerekek a táborból.
NÔ Erre is gondoltál.
FÉRJ Csak rájuk gondolok. Most is.

3. JELENET
Sörözô
ÜGYVÉD Nekem nincs vele semmi bajom, csak mindig
jön ezekkel a hülye könyvekkel.
FÉRFI A bölcsészkar, attól van, nem miattad.
ÜGYVÉD De nekem olyan, mintha mindig engem baszogatna, hogy én mennyire nem tudok semmit. Nekem
nincs idôm olvasni, érted, ô tud a tanári állásból, mert
azzal nem pénzt keres, hanem idôt, de nekem pénzt
kell, mert ki a fasz tartja el a családot, ha én nem. De
tényleg nincs vele bajom, meg különben is a te feleséged.
FÉRFI Kellett hozzá, hogy elinduljak, nélküle nem tudtam volna.
ÜGYVÉD Minden vállalkozáshoz kell valami alaptôke.
(Vihog)
FÉRFI Ha nem lett volna, akkor én semmi, egy kalap szar.
ÜGYVÉD Tudom, amikor az ember indul, akkor ez kell
hozzá, meg a gyerekek is, hogy érezze, van miért hajtani.
FÉRFI Én most is szeretem.
ÜGYVÉD A másik nô?
FÉRFI Már nincsen.
ÜGYVÉD Így jobb, az hülye, aki feldobja a házasságát egy
másikért, az is ugyanolyan lesz. Két év, még annyi se
kell. Most még fiatalabb, de a végén az is öreg, tiszta
csalódás, amikor egyszer ránézel, és azt látod, hogy
olyan, mint az elôzô, esik szét a teste, pont az megy
szarrá rajta, amiért ôt választottad.
FÉRFI (kicsit elmélázva) Tetszett neki, hogy festô akartam
lenni. Olyan lehettem vele, amilyen otthon nem.
ÜGYVÉD Minden nô szereti az ilyen dolgokat, én azt
szoktam mondani, hogy író, az is bejön. Ha most nem
lennék ügyvéd, akkor híres író.
FÉRFI És elhiszik?
ÜGYVÉD El. Olyan kevés nônek sikerül híres írót, úgyhogy a legtöbb megelégszik a híres író lehetôségével,
mondjuk, velem.
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FELESÉG Kicsit több pénz, jobb kocsi, fiatal titkárnô.
Bárkivel megtörténhet, csak akkor szar, ha épp velünk.
FÉRFI Velem nem.
FELESÉG Mindenki azt hiszi, hogy nem, a végén mégis
igen. És a telefonról nekem pont az az igen jut eszembe, hogy már meg is történt.
FÉRFI Az nálam kizárt. Nem gondolod, hogy én is odaállok, ahol a többi marha, aki kapuzárási pánikból szétbassza az öregkorát, a nyakába vesz egy új feleséget,
meg újabb kölköket.
FELESÉG Akkor mért üvöltöztél, mikor kérdeztem, hogy
ki az, akkor mért mondtad, hogy semmi közöm hozzá?
FÉRFI Nem bírom, ha kutatnak utánam, nem bírják az
idegeim, biztos, mert az anyám mindig turkált a cuccaim között, azért van. Ilyen gyerekkori, és nem múlt el.
FELESÉG Azért üvöltözni, mert megkérdeztem…
FÉRFI Ne haragudj, nem gondoltam komolyan, vedd úgy,
mintha nem is én lettem volna, az ideg beszélt belôlem,
én nem olyan vagyok, ismersz.
FELESÉG Olyan, mintha két ember lenne benned. Régen
ez nem volt, akkor egyforma voltál, most meg különbözöl, van ez a durva, fôleg, ha iszol is. És most már mindig, vagy elalszol.
FÉRFI Sok van rajtam.
FELESÉG Rajtam is.

négyzetméterrel nagyobbat? Szerintem plusz tíz milla,
legalább. Annyit most nem tudok kivenni a cégbôl, az
kurva sok.
ÜGYVÉD Hát ott igen, de nem ott kell. Ott persze hogy
nem lehet.
FÉRFI Akkor hol? Mindenki ott szeret. A gyerekek is. A belvárosba, abba a rohadt nagy zajba, oda nem, akkor hiába nagyobb, ha tele van zajjal.
ÜGYVÉD Nem kell befelé. Az már korszerûtlen, befelé
csak a prolik nyomulnak, meg a cigányok.
FÉRFI Akkor hol?
ÜGYVÉD Már senki nem kapaszkodik ebbe a szar városba. Füst, zaj, tömeg. Vagy rákos leszel, vagy idegroncs,
megúszni nem lehet. Agglomeráció, az a megoldás,
kint…
FÉRFI Na hagyjál már. Én voltam vidéki, én azt nem,
hogy vidékre, nem hülyültem meg.
ÜGYVÉD Az nem olyan, hogy vidék. Az tulajdonképpen
már Pest, csak megtartották a régi neveket. De nincsenek disznók meg libák. Kék busz jár.
FÉRFI Tudom, de én kocsival…
ÜGYVÉD Hidd el, ha megcsinálod, nagy tér, kert, minden megoldódik, az egész életed más lesz.
FÉRFI Más? Mi lesz más? Csak a ház. A többi ugyanaz.
ÜGYVÉD Az épp elég, hogy a ház, mert mindenki meszszebb lesz.
FÉRFI Jóska nem jön?
ÜGYVÉD Állandóan rendel. Ez a párterápia nagyon
megy. Nem tudom, mi van most tavasszal, minden házasság romokban. Úgy látszik, a tél nem tesz jót az idegeknek. Vagy a karácsony miatt.
FÉRFI Miért?
ÜGYVÉD Nem bírják elviselni, hogy kötelezô szeretni.
(Röhög)

Férfi megint simogatja a nôt
Na, ne csináld már. Azt akarod, hogy meghallják, hogy
teljesen megundorodjanak az egésztôl? Te is olvastad, a
szülôk így tudják teljesen tönkretenni a szexualitáshoz
való viszonyukat. A gyerekek hallják, benyitnak, aztán
azt hiszik, ez egy ilyen erôszakos dolog.
FÉRFI És hogy velem mi van, az nem érdekes?
FELESÉG Dehogynem, de az mindegy, hogy ma vagy holnap. Nem vagyunk már gyerekek.
FÉRFI Tudod, mikor volt utoljára?
FELESÉG Én ezt nem szoktam figyelni.
FÉRFI Múlt héten, és ma már csütörtök van.
FELESÉG Másoknál még ritkábban van. Van, ahol soha.
FÉRFI Én nem vagyok mások, én én vagyok, utálom, ha
hasonlítgatsz. Azok olyanok, de én másmilyen vagyok.
Nem tudok mások koordinátái szerint élni, az az ô életük, ez meg az enyém. Én se mondom neked, hogy a
Kriszta például milyen ebédet csinál…
FELESÉG Ki az a Kriszta?
FÉRFI (zavartan) Senki, csak mondtam egy nevet. Csak
egy példa volt. Hogy én nálad soha nem csinálok olyat,
hogy más milyen. (Újra simogat)
FELESÉG Na, tényleg… Nem akarom, hogy nekik egy életre trauma legyen, pont az, ami jó.
FÉRFI Ezt nem hallják. Ennek nincs hangja.
FELESÉG De késôbb lesz.
FÉRFI Addigra elalszanak, mi meg már kész vagyunk a
dologhoz, már csendben elôkészítettük, aztán már lehet
is, nem kell akkor kezdeni, egy csomó idôt megspórolunk.
FELESÉG Mennyire csak magadra gondolsz, szex is meg
alvás is, de minden praktikusan, ahogy neked éppen
kell. Hol vagyok ebben én, mikor gondolsz te rám?
FÉRFI Most is arra gondolok, mert ez neked is jó, ez pont
olyan, ami mindkettônknek jó.
FELESÉG Ez most csak neked jó, mert én nem akarom
így. Csak rólad szól az egész, mindig minden csak rólad

4. JELENET
Otthon, háló
FELESÉG Jó volt tegnap?
FÉRFI Mi?
FELESÉG A Gáborékkal.
FÉRFI Csak ô volt.
FELESÉG Jóska nem?
FÉRFI Nem ért rá. Rendel.
FELESÉG Este is?
FÉRFI Családterápia, csak munka után érnek rá. (Simogatja a nôt)
FELESÉG Várjál, még nem alszanak.
FÉRFI Meddig várjak, ezt nem lehet kivárni. Mit csináljak
addig. Tévét se nézhetek.
FELESÉG Nem tudnak elaludni, ha szól.
FÉRFI De én attól megnyugszok, ha kapcsolgathatom kicsit,
meg ettôl is. (Simogatja a nôt)
FELESÉG Mondom, hogy várjál még!
FÉRFI Nem bírok várni annyit, holnap már hétre megyek.
FELESÉG Meg az a telefon is.
FÉRFI Milyen telefon?
FELESÉG Amikor hazajöttem. Azt sem tudom, hogy kivel.
FÉRFI Hagyjad a telefont, én azzal is dolgozom.
NÔ Egy munka nem lehet olyan fontos, hogy este otthon.
FÉRFI Most mire gondolsz.
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FÉRFI Nem befelé, arra már senki nem megy. Kijjebb a
városból, Nyugaton már mindenki így lakik, csak a nagyon hülyék nem.
FELESÉG Hová kijjebb, ahol már nincsenek ott a szüleim, például?
FÉRFI Az anyád nem fog hiányozni.
FELESÉG Nekem igen.
FÉRFI Akkor sincs más megoldás. Vagy azt akarod, hogy
az legyen, ami a Katáéknál? Ha most nem, pár év múlva? Hogy a mi gyerekeink is úgy nôjenek fel, hogy azt se
tudják, ki a testvérük meg az apjuk, mert összevissza
annyi a gyerek, egésztestvérek, fél- meg negyedtestvérek, meg az új és a régi apák, meg anyák, hogy el sem
lehet köztük igazodni.
FELESÉG Nem. Ezt nem akarom. De kiköltözni a francba, azt sem.
FÉRJ Nincs más megoldás.
FELESÉG Megint te döntesz.
FÉRJ Csak most. Eddig mindenben te.
FELESÉG Nem, eddig közösen döntöttünk mindenrôl.
FÉRFI Azok a te döntéseid voltak, csak azt hitted, közösek,
mert én nem mondtam, hogy ne. Ha most te se mondod,
hogy ne, akkor ez is közös döntés lesz. (Simogat)
FELESÉG Hagyjál most tényleg. (Arrébb löki a Férfit, aki
megint próbálkozott)
FÉRFI A kurva életbe, akkor aludjunk.
FELESÉG Ha ilyen vagy, holnap se fog menni. Azért nem
akarok, mert félek, hogy nem megy, és akkor ilyen leszel.
FÉRFI Azt hittem, a gyerekek miatt.
FELESÉG Miattuk is.

szól, a te gondjaid, a te nehézségeid, a te feladataid, a te
idôd, a te…
FÉRFI Állandóan olyat mondasz, ami rossz bennem,
mindig csak negatívat, pedig én szinte mindenben alkalmazkodtam, ahhoz, hogy család, érted, azért nem lettem festô például, emiatt a rohadt család miatt van, hogy
nem az vagyok, aki lenni akartam.
FELESÉG Azt hittem, te is ezt akarod, hogy neked is ez a jó.
FÉRFI Nem akartam, csak ez lett, és akkor már azt mondtam, legyen, amit lett.
FELESÉG Neked nem jó itt? Neked valami más kell?
FÉRFI Nem. Én ezt szeretem, legalábbis megszerettem.
De nem bírok már több engedményt tenni. Már mindet
megtettem, ez a legtöbb, amit még képes vagyok, ami
ennél több, abba már belepusztulok. (Simogatja)
FELESÉG Még ébren vannak, nem érted! (Nem durván, de
ellöki a Férfit) Mégiscsak ôk a legfontosabbak, nekik
még most kezdôdik, nekünk meg megvolt már, ami jó.
FÉRFI Nekem nem.
FELESÉG Nem volt jó?
FÉRFI Itt nem jó. Ma arra gondoltam…
FELESÉG Mire?
FÉRFI Hogy költözni kell.
FELESÉG Költözni? Itt akarsz hagyni minket? Mégis van
valaki?
FÉRFI Nem úgy. Együtt. Mert itt semmi nem mûködik,
semmi. Az egész család nem. Úgy megyek másnap melózni, hogy tudom magamról, csak egy hülye robot vagyok, kelés, fogmosás, borotva, autó, cég, tárgyalás, árkalkuláció, levelek, bevétel, kiadás, este nyolc, még bent,
a könyvelôvel, aztán autó, haza, itthon meg az, ami itthon van. Pedig itthon pihennem kellene. Én meg minden reggel zacskós szemekkel. Bent ilyen arccal már
eleve rossz pozícióból indítok. Egy japán, akivel éppen
tárgyalok, nem gondol arra, hogy a család miatt az
egész, az azt hiszi, lemínuszoltam a céget, hogy már régen elbuktam, és röhög magában, hogy velem szerzôdést, nehogymár. Költözni kell, hogy mindenkinek
meglegyen az élettér, a gyerekeknek se jó, ha egy szobába, lassan ez gond, kamaszodnak, fiú-lány, meg nekünk
se, hogy nincs magánéletünk, meg egyedül sem tudunk
lenni soha, még azt a rohadt telefont se tudom elôvenni, ha kell valamiért, mert mindenki azt hallgatja, hogy
kivel beszélek, és mit.
FELESÉG Azt hittem, szereted, hogy ilyen közel.
FÉRJ Szeretem, de megváltozott a helyzet. Mindig változnak a dolgok, és rugalmasnak kell lenni, ha így nem jó,
akkor változtatni kell. A Gábor is megmondta, hogy az
meg tudja oldani, de ha nem lépünk, kicsináljuk egymást, hülyeségek miatt, egy csomó ilyen ügye volt már
neki. Néha csak válás, de elôfordult, hogy családi mészárlás, mert kikészültek az idegeik.
FELESÉG Te a Gáborral beszéled meg, ami velünk van.
FÉRFI Csak a lakást, ezzel foglalkozik.
FELESÉG Azt hittem, válóperekkel.
FÉRFI Válóperek meg ingatlanügyek. Ez összefügg.
FELESÉG De hogy tudnánk nagyobbat. Amikor én akartam, azt mondtad, hogy nem, hogy nincs mibôl.
FÉRFI Más helyen.
FELESÉG Más helyen? A gyerekek nem akarnak oda, ahol
zaj van, meg füst. Meg persze én sem.
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5. JELENET
Sörözô
FÉRFI És azt mondod nekik, hogy akkor lesz jó?
PSZICHOLÓGUS Azt.
FÉRFI És aki nem tud?
PSZICHOLÓGUS Hogyhogy nem?
FÉRFI Hogy nem ér annyit a lakása.
PSZICHOLÓGUS Nekem ahhoz mi közöm? Én megmondom nekik, hogy kicsi a lakás, azért vannak a konfliktusok, hogy a tér méretébôl logikusan következik a
házasság válsága, hogy ott van egy ok-okozati összefüggés, és ha nem tud nagyobbat, legalább tudja, hogy mitôl szar.
FÉRFI Nem az van, hogy utána akkor még szarabb lesz,
mert még ott van az is, hogy ô meg nem tud elköltözni…
PSZICHOLÓGUS Hogy micsoda?
FÉRFI Hogy eddig csak az volt, hogy kibírhatatlan otthon,
hogy vécére menet is megbotlanak egymásban, most
meg még az is, hogy ô még annyit sem tud összehozni,
hogy kiköltözzön Budajenôre, sôt még Verôcére sem,
ami már tényleg kurva messze van.
PSZICHOLÓGUS Figyelj, nem én vagyok az esélyegyenlôségi miniszter, én pszichológus vagyok, tudom, mi a
megoldás, már az is nagy dolog, hogy ezt tudom, a legtöbb pszichológus csak meghallgat, és nem mond semmit, legfeljebb, hogy tízezer. Ráadásul én a magam pél-
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olyan, hogy nincs lelakva. Két éve lett kész. Ôk építették.
Háromszázhúsz négyzetméter, kurva nagy, három
szint. Ott nem fogtok egymás életébe lógni.
FÉRFI Mennyi ott a fûtés?
PSZICHOLÓGUS Nem kell aggódni, kicsit nagyobb a rezsi, meg van ez a bejárás, de jobban fog menni a meló.
Érted, koncentráltabb leszel. Kevesebb idô alatt többet
tudsz elérni. Ezt felmérték.
ÜGYVÉD Ki lehet számítani, a legegyszerûbb matematikai számítással kimutatható, hogy nyersz. Ráadásul a
gyerekek is kezdhetik ott az életet, mert két család is elfér. Nem kell azon görcsölni, hogy lakást venni, akkor,
amikor épp szarul áll a cég, mert ott elférnek.
FÉRFI És ha nem akarnak?
ÜGYVÉD Nem kell aggódni, akarnak. Ha nem lesz más
megoldás, akarnak. Nem fogják agyonstrapálni magukat azért, hogy függetlenek.
PSZICHOLÓGUS Meg a szülôk is mások. Nem szívóznak, hogy farmergatya meg hosszú haj.
FÉRFI Tényleg, ezt mennyire elfelejtettem, hogy pofon a
hajam miatt, hogy az mennyire rossz volt.
ÜGYVÉD Na, pont ilyen lesz a kislakás is, meg a napi veszekedés, úgy felejted el, mintha nem is lett volna. Egy
év se kell, és nem fogsz magadra ismerni, annyira más
leszel.
FÉRFI Más?
ÜGYVÉD Más.
FÉRFI Milyen?
ÜGYVÉD Jobb. Sokkal jobb.

dájával tudom alátámasztani, hogy ez a helyes. Mert mi
is kiköltöztünk, és most már jó, olyan a házasságunk,
mint a nagykönyvben, holott elôtte, tényleg, még a kés
is megvillant néha, s attól kellett félni, hogy az ember
tényleg belevágja a másikba, amikor épp ott áll közvetlen mellette a konyhapultnál, de most már megfelelô a
távolság, ezt egy artista se tudná áthidalni. Csak a rendelômet hagytam meg a körúton.
FÉRFI De milyen lehet annak, akinek azt mondod, hogy
menni kell, és nem tud. Milyen lehet hazamenni tôled
a rendelôbôl és szembesülni azzal, hogy nem. És ezt
még a gyerekeknek is elmondani.
PSZICHOLÓGUS Hagyjál már ezzel a lelki faszsággal…
FÉRFI Jó, de te mégiscsak pszichológus vagy…
PSZICHOLÓGUS Nekem is van családom, meg kell élni,
aki meg hülye, az haljon meg. Én nem tudok rajta segíteni…
FÉRFI De mást is mondhatnál, amikor látod, hogy ez
nem megoldás, mert nincs pénzük, a lakás meg alig valamit vagy annyit se ér.
PSZICHOLÓGUS Mit mondjak, ha ez a megoldás?
FÉRFI Például, hogy kis helyen is meglehet, csak más
módon kell közeledni egymáshoz, szeretettel… Szóval
valami ilyesmit…
PSZICHOLÓGUS Figyelj, én pszichológus vagyok, nem
lelkész. Ha ezt akarja hallani, akkor menjen be a terézvárosi plébániára, vagy a hit gyülibe. Ezt a szolgáltatást
ott osztják…
ÜGYVÉD (belép) Elkéstem?
PSZICHOLÓGUS Kettôt már lenyomtunk.
ÜGYVÉD Behozom, gyorsítok egy felessel…
PSZICHOLÓGUS Jelentkeztek a Jákiék?
ÜGYVÉD Még nem.
FÉRFI Kik azok a Jákiék?
PSZICHOLÓGUS Azok, akik ki akarnak költözni, mert
egy picsányi Rózsa utcai lakásban… Nincs terük, és szarrá ment a házasságuk.
ÜGYVÉD (a Férfinek) Találtam neked valamit…
FÉRFI Te intézed a Jóska ügyfeleit?
ÜGYVÉD Valakinek intézni kell, és mért ne én, ha már
együtt jártunk gimibe.
FÉRFI Hogy a Jóska azt mondja, hogy költözni kell, mert
pszichológiailag az a megoldás, zsebre teszi az óradíjat,
és hogy akkor keressenek meg téged?
PSZICHOLÓGUS Most ezzel mi a fasz bajod van?
Mondjak egy olyat, akiben nem bízhatok meg, ez egy
ilyen szolgáltatás…
FÉRFI Összedolgoztok?
PSZICHOLÓGUS Az ügyfél így jár a legjobban…
FÉRFI Hát bazmeg… Vagy nektek ez így rendben van?
ÜGYVÉD Figyelj, Feri, nehogy már elôgyere ilyen erkölcsi izékkel. Nem vagyok én szociális munkás.
FÉRFI Jó, csak azért ez összeférhetetlen, nem?
ÜGYVÉD Hagyjuk ezt, Feri, a parlamentben van ilyen,
hogy nem lehetsz egyszerre képviselô meg miniszterelnök, vagy az lehetsz, na mindegy, ez most tényleg nem
tartozik ide. Itt van ez a kéró Telkiben, válnak a tulajok.
FÉRFI Válnak? Mért válnak, ha kiköltöztek?
PSZICHOLÓGUS Van, akin ez se segít.
FÉRFI Kiköltöznek, végigcsinálják, aztán szétesik az
egész… De kurva rossz lehet…
ÜGYVÉD De nekünk épp ez a jó, mert sürgôsen el kell
adni, nehogy tettlegességig fajuljon a házasság, úgyhogy baromi kedvezményesen szereztem meg. Kijön
abból a lakásból, és egy petákot nem kell rá költeni, mert
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6. JELENET
A Szeretô lakása, Ügyvéd csönget, belép
ÜGYVÉD Szia.
SZERETÔ Gyors voltál.
ÜGYVÉD Nincs forgalom. Sokan még nem szedték elô az
autót.
SZERETÔ Honnét?
ÜGYVÉD A garázsból. Azt hiszik, még tél van.
SZERETÔ Pedig nem. Télen alig jössz.
ÜGYVÉD Hóban egy óra az út, azzal én otthon nem tudok. Meg, ha valami baleset. Hogy összecsúszok egy kocsival, akkor mit mondok majd, mi a faszt kerestem
Pesthidegkúton? Ráadásul hiába Pesthidegkút, az Budán van. Mért pont Pest, ha Budán.
SZERETÔ Engem ez nem érdekel. Az a hülye picsa feleséged nem érdekel. Minden feleséget utálok, de legjobban a tiédet.
ÜGYVÉD Engem viszont érdekel, mert ott vannak még a
gyerekek is. Te persze ezt nem értheted, mert neked
nincs.
SZERETÔ Mondtam már, hogy ne hozd szóba nekem a
gyerekeidet.
ÜGYVÉD Másképp nem érted.
SZERETÔ Nekem miattad nincs, mert neked van, azért.
Mert te nem akarod, de ki fogom szurkálni az óvszert és
megszívatlak, és akkor itt is lesz gyereked, és akkor
majd gondolkozhatsz, hogy hol a felelôsség, akkor majd…
ÜGYVÉD Tudod, hogy akkor vége, hogy ott maradsz egyedül. Hogy egy vasat sem fogsz kapni, azt ugye tudod?
NÔ Elszarom miattad az egész életemet.
ÜGYVÉD Nem volt kötelezô. Én mindig mondtam, hogy
hagyjuk a picsába, de te ragaszkodtál.
8
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SZERETÔ Meg se kérdezed, hogy nekem is jó volt-e?
ÜGYVÉD Mért, nem volt jó?
SZERETÔ De, tulajdonképpen igen, csak…
ÜGYVÉD Hát akkor meg?
SZERETÔ Még idebújhatok egy kicsit?
ÜGYVÉD Nem bírom az érzelgôs dolgokat, meg az idô is.
SZERETÔ Tudom, csak olyan jó volna, ha kicsit még simogatnál.
ÜGYVÉD Ha tudod, akkor figyelj rám néha és próbáld
megérteni, hogy nekem nemcsak az az élet, hogy itt vagyok… (Öltözik)
SZERETÔ Értem. Mindig is megértettem… Ha nem érteném, akkor már rég nem lennék veled. Csak jó volna, ha
kicsit kedvesebb…
ÜGYVÉD (kapkodja magára a ruhákat) Na, szia.
SZERETÔ Mikor jössz?
ÜGYVÉD Hamarosan.
SZERETÔ Ugye, szeretsz is?
ÜGYVÉD Persze hogy szeretlek. Másképp nem csinálnám, tudod, mekkora kockázat ez az életemben.
SZERETÔ És az enyémben?
ÜGYVÉD Neked semmi, ha megszakad, ott folytatod,
ahol abbahagytad: egyedül. De nekem ugrik a család, a
lakás. Nekem akkor minden megváltozik. Neked meg
semmi.

SZERETÔ Azt mondtad, hogy egyszer még otthagyod
ôket.
ÜGYVÉD Soha nem mondtam ilyet.
SZERETÔ Lehet, hogy nem mondtad, de úgy viselkedtél…
ÜGYVÉD Úgy viselkedek, ahogy viselkedek, de azt mondtam, hogy nem, de most hagyjuk ezt, alig van idôm.
SZERETÔ Csak az ágy és kész, ennyit jelentek.
ÜGYVÉD (ölelgeti a nôt) Dehogy, tudod, hogy szeretlek,
de most többre nincs idô, majd máskor, ha például a feleségem elutazik, akkor majd egy egész estét együtt tudunk.
SZERETÔ Akkor jössz a gyerekekkel, hogy azokra is vigyázni kell valakinek.
ÜGYVÉD Majd az anyósomat odahívom
Ölelkeznek, a férfi löki az ágy felé a nôt…
SZERETÔ Hanyatt esek, te hülye. Túl vad vagy ma.
ÜGYVÉD Az idô, az hajt, nekem fontos, hogy beleférjek.
Izgatnak az ilyen dolgok, hogy mennyire lehet valamit
gyorsan csinálni. Például a fénymásolóba, milyen gyorsan tudod kinyitni, meg bedugni az újabb papírt.
Ágyon, hemperegnek, lerángatva róluk a ruhák
SZERETÔ Akkor most mire vársz?
ÜGYVÉD (tapogat a párna alatt) Hol van a gumi, nem találom. Mindig ide szoktad.
SZERETÔ A picsába, elfelejtettem.
ÜGYVÉD Hová mész?
SZERETÔ (föláll, és kimegy az elôszobába) Bent hagytam a
táskában.
ÜGYVÉD Te a táskádban hordod az óvszert.
SZERETÔ Mért, hol hordjam?
ÜGYVÉD De minek neked óvszer? Mért van az nálad?
SZERETÔ Most mit akarsz ezzel?
ÜGYVÉD Te mással is?
SZERETÔ Hát nem, csak amikor a boltban megvettem,
valahová tenni kellett. Nem akartam a kezemben tartani, hogy mindenki lássa, hogy baszás elôtt vagyok.
ÜGYVÉD Jó, csak nem szeretném, ha átvágnál, az nekem
nagyon rosszul esne.
SZERETÔ Különben, te akarsz engem ellenôrizni, amikor otthon azzal a kibaszott kurva feleségeddel, azt sem
tudom, hányszor?
ÜGYVÉD Az a feleségem, és tudtad, hogy van. Meg hogy
nem derülhet ki.
SZERETÔ Miért ne, az legalább egy tiszta helyzet. Akkor
eldöntheted, mert kivág a lakásból, és mehetsz a picsába, vagy hozzám.
ÜGYVÉD Hozzád nem fogok, én hozzád soha nem. Ha
miattad történik, akkor hozzád nem, mert utálni foglak
érte.
SZERETÔ Inkább az utcán? Inkább a padon? Nem vagy te
olyan kemény faszi. Hozzá vagy szokva a kényelemhez.
Anyuci hozza a tiszta pizsit meg a reggeli kávécskát…
ÜGYVÉD Jól van, hagyjuk ezt az egész szart. Most elment
két perc emiatt a kurva óvszer miatt. Az most kiesett
idô, annyival gyorsabban kell, valahol azt nekem be kell
hozni. (Belelendül)
SZERETÔ Lassabban, kicsit lassabban.
ÜGYVÉD Mondom, hogy be kell hozni. Na, most.

7. JELENET
Az Ügyvéd irodája
BARÁT Csak erre jártam.
ÜGYVÉD Jó, hogy beugrottál. A Feri mondta, hogy látott
a Normafánál.
BARÁT Az régen volt.
ÜGYVÉD Nem, tegnapelôtt.
BARÁT Akkor mondta, de régen látott. Tavaly. Már nem
járok.
ÜGYVÉD Azt hittem most, hogy a Normafát választottad
helyettünk, azért nem jössz.
BARÁT Másról van szó.
ÜGYVÉD Mirôl?
BARÁT Most itt nem akarom. Nem ülünk be valahová?
ÜGYVÉD Azt mondtad, nem iszol.
BARÁT Néha egy sört lehet. Meg jó lenne beszélgetni kicsit.
ÜGYVÉD Nem szar ez a bioétrend?
BARÁT Meg lehet szokni. Pár hétig szar volt, aztán kialakult egy rendszer. Ahogy annak is megvolt a rendszere,
hogy mérgezd magad, ennek is megvan, hogy ne.
ÜGYVÉD Kávét se?
BARÁT Semmit, semmi méreg, csak szénsavmentes víz
meg biozöldségek.
ÜGYVÉD Ez nekem azért olyan, hogy csak lemondás,
hogy akkor minek éljen az ember.
BARÁT Jó kérdés. Pont ilyenekrôl kéne beszélni.
ÜGYVÉD Ma nem jó.
BARÁT Nem?
ÜGYVÉD Nem érek rá.
BARÁT Bejött ez az ingatlanügy?
ÜGYVÉD Hihetetlen, de sikerült megint.
BARÁT Hanyadszor ment el?
ÜGYVÉD Másodszor.
BARÁT És te most nem akarsz inni?
ÜGYVÉD Haza kell mennem.

Szeretkezés, aztán csend
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hogy ôt nem választanám, ha veled is lehetek… Nem…
egy fontos tárgyalás… Jó, akkor a feleségem, ha neked
úgy jobb, de ha ô lenne, neked azt is meg kéne értened,
így ismertél meg, hogy nekem ô volt, te jöttél bele a képbe, ô lehetne felháborodva, ha tudná. Érted, ô nem csinált neked semmi rosszat, ô már eleve volt… Meg veled
is csak akkor mûködik, ha vele rendben… Jó, értem, elfogadom, ha te ezt nem, de nekem akkor is… Nekem ôk
vannak… Meg a gyerekek is hozzá kötôdnek... Nem tudom nem mondani a gyerekeimet, mert azok vannak,
és miattuk… legalább, és ezt neked meg kellene értened,
hogy legalább miattuk… Jó, akkor többet nem megyek.
Ha neked ez jobb, akkor nem. Szerinted fogsz találni
mást, szerinted ez menni fog? Hány éves is vagy? De
szóba kell hoznom… Szóval inkább gondolkodjál… Jó,
nem megyek, le vagy szarva… Jobbat, mint te… Nálad
még a feleségem is. (Leteszi) Hülye picsa, holnap majd
jön az sms, hogy nem úgy gondolta. Mindig bepróbálkozik, pedig nem fogom miatta szétbaszni a házasságomat. Nincs esélye másra. Legfeljebb egy ugyanilyenre.

BARÁT Mi van otthon?
ÜGYVÉD A feleségem.
BARÁT És azért?
ÜGYVÉD Igen. Rendes nô.
BARÁT Tudom, de hát mindig is rendes volt. Ez eddig
nem zavart.
ÜGYVÉD Neki nem jutna eszébe, hogy másnak a férjét.
Egyszerûen nem olyan.
BARÁT Akinek van férje, az nem szorul rá.
ÜGYVÉD Akkor is rendes nô, és még jól is néz ki, pedig
már negyven.
BARÁT Mindig jól nézett ki.
ÜGYVÉD Azt hiszem, végülis, szóval nekem jó otthon.
BARÁT Mi jó benne?
ÜGYVÉD Hogy szeretem.
BARÁT És ô?
ÜGYVÉD Ô is.
BARÁT Kár, hogy nem. Jó lett volna kicsit. Alig lehet valakivel ôszintén.
ÜGYVÉD Majd máskor. Olyan furcsa, ahogy arra gondolok, hogy szeretem, egyre jobban érzem, hogy szeretem.
Lehet, csak többet kéne rágondolnom, s akkor jobban
tudnám, vagy úgy, mint régen, amikor nem is kellett rágondolnom, akkor is csak rá gondoltam.
BARÁT Hülye dolog ez a szeretés, nem is kell hozzá a
másik.
ÜGYVÉD De én ôt, nem mást.
BARÁT Biztos mást is, ha épp a feleséged más lenne.
ÜGYVÉD De az nem véletlen, hogy épp ô a feleségem.
BARÁT Mindig azok közül választunk, akik épp ott vannak. A többit észre se veszi az ember, azt gondolja, hogy
épp az évfolyamon vagy a csoportban. És meg is találja,
mert azt akarja, hogy megtalálja.
ÜGYVÉD Ezt most mért mondod? Valami baj van otthon?
BARÁT Nem, semmi, minden rendben.
ÜGYVÉD Beleszerettél valakibe?
BARÁT Nem, vagyis az nem érdekes, az is csak olyan, ha
az ember beleszeret, hogy épp akkor az járt ott, épp
mint a feleség, egy újabb véletlen. Na jó, megyek. Te
maradsz még?
ÜGYVÉD Még van egy telefonom.
BARÁT Akkor megyek, szevasz.
ÜGYVÉD Szevasz. (Utánaszól) Mirôl akartál beszélni?
BARÁT Nem érdekes. Majd máskor.
ÜGYVÉD Ne szívd fel magad, Gyuri. Néha szar otthon, de
ezen te is tudsz változtatni. Csak akarni kell. Én most
akarom, látod, akarom.
BARÁT Látom, persze hogy látom.
ÜGYVÉD Neked is akarnod kell.
BARÁT Nem arról van szó.
ÜGYVÉD Akkor mirôl? Pénz? Az asszony, csak nem az
asszony?
BARÁT Nem érdekes, majd máskor. Na szevasz.
ÜGYVÉD Gyere be holnap délután!
BARÁT Az nekem nem jó.
ÜGYVÉD Jó, akkor máskor, ami fontos, arra mindig lesz
idô.
BARÁT Talán. Nem tudom.

8. JELENET
Sörözô
PSZICHOLÓGUS Megszoktátok.
FÉRFI Még nem.
PSZICHOLÓGUS Miért?
FÉRFI Nagyobbat nehezebb.
ÜGYVÉD De most nem kell azzal baszakodni, hogy hol
fér el a leptopod.
FÉRFI Hát nem, azzal nem.
ÜGYVÉD Igaza volt a Jóskának.
PSZICHOLÓGUS Nekem mindig. Az a foglalkozásom,
hogy igazam legyen, mit gondolsz, miért kell öt év az
egyetemen, meg a családterápiás szakképzés, utána meg
a három év gyakorlat.
FÉRFI Alig találkozunk.
ÜGYVÉD Nem csodálom.
FÉRFI Most ezt mire mondod?
ÜGYVÉD Ismerem a méreteket, másodszor adtam el ezt
a kérót, tudom, mekkora a távolság a te szobád meg a feleségedé között, hát Pesten még az utcák is keskenyebbek. Ezért sem lehet ott.
FÉRFI Kétszer? Azt mondtad, ôk építették.
ÜGYVÉD Hát nem teljesen, de ôk is építhették volna,
mert pont olyanok voltak, mint akik építették. Azoknak
az építkezésbe döglött bele a házasságuk, ezeknek meg
abba, hogy kész van. Szóval nekik is szarrá ment, ebben
egyformák.
PSZICHOLÓGUS Van, akin nem lehet segíteni. Hiába a
legmodernebb családterápiás módszerek. Én már öszszekötöttem az egészet a buddhizmussal is, meg az iszlámmal, ez az én újításom.
ÜGYVÉD Mi a te újításod?
PSZICHOLÓGUS Az iszlám. De van, akinek ez se használ. A férfi azt hiszi, újrakezdheti, mert még épp nem
annyira öreg, mondjuk, ötven, új gyerek, új lakás, aztán
még pár év, és megint csöngetnek nálam, hogy na, szarba jutottak, most mi legyen. Van, aki már harmadszor
jön hozzám, mindig más nôvel.
FÉRFI Jó, hagyjuk ezt az egészet. Igyunk inkább.
PSZICHOLÓGUS Valami nincs rendben?
FÉRFI Nem érdekes, hagyjuk, le van szarva.

Barát ki, közben az Ügyvéd nyomkodja a telefont, idegesen
járkál
ÜGYVÉD Szia. Én. Nem, ma nem. Tudom… Tudom,
hogy nem vagy egy kurva… Ma akkor sem megy… Nem
a feleségem… Nem, ô egyáltalán nincs benne, tudod,
2007. november
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kém, ezt most a szakember mondatja velem. Rajtad is
múlik.

PSZICHOLÓGUS Látom rajtad, látom, hogy van valami.
FÉRFI Semmi, tényleg nem érdekes.
ÜGYVÉD Most már mondjad, ha elkezdted, most már
mondjad, nehogy már ne mondd el, azért vagyunk haverok. A feleségeddel van valami.
FÉRFI Hát nem annyira vele, vagy nem is tudom, vele is…
PSZICHOLÓGUS Vele nem lehet, az nem lehet, mert
nincs olyan közel, hogy vele legyen…
FÉRFI Hát épp ezzel, hogy túl messze van, meg a gyerekek is. Szóval, hogy a ház túl nagy.
ÜGYVÉD Nagy? Na ne hülyéskedj már, tizenöt év házasság után már nem lehet egy ház elég nagy. Néha még az
ország is kicsi, nem még egy ház.
PSZICHOLÓGUS Hidd el, Feri, ez a méret lélektanilag a
legkedvezôbb. Ebben teljesedhet ki leginkább a személyiséged, ha figyelsz magadra, még kinôhet az aurád is.
Az lehetsz végre, aki vagy.
FÉRFI Jó, csak tényleg, vannak napok, hogy nem is látjuk
egymást, még azt sem hallom, hogy hazajött-e már,
vagy épp elment.
ÜGYVÉD Ugye nem hajtod bele magad ilyen érzelmi
faszságba, hogy elszakadtatok egymástól, meg mintha
külön élnétek.
FÉRFI Nem, de…
PSZICHOLÓGUS Tényleg ne menj bele, Feri, a Gábornak van igaza. Aki elkezd érzelegni, az belebukik, annak
összeomlik minden. És összeomlani, Ferikém, az a mi
korunkban már luxus. Én pszichológus vagyok, tudod,
hány ilyen esetet láttam már. Nem éri meg, hidd el,
nem.
FÉRFI Lehet, hogy a ház, hogy abban van valami rossz…
ÜGYVÉD Te hiszel az ilyen paradolgokban, hogy negatív
energia, meg vízér…
FÉRFI Nem, nem, de azért van olyan, hogy rossz a ház kisugárzása, ha már a harmadik család megy szarrá benne, akkor valami van azzal a házzal.
ÜGYVÉD Ha így haladsz, a végén ufókról fogsz álmodni,
meg gabonakörökrôl… Az egy jó ház. A haverod vagyok,
gondolod, hogy nem a legjobbat. Ez nekem nem üzlet,
érted, alig kerestem rajta. Ez barátság, én ilyenkor leszarom az anyagiakat.
PSZICHOLÓGUS És én is a legjobbat, térítésmentesen.
FÉRFI Tudom, de valahogy mégsem így képzeltem el,
hogy ilyen lesz.
ÜGYVÉD Negyven fölött az ember nem képzeleg, ez alapszabály, hanem elfogadja, ami van.
FÉRFI Épp az van, hogy most olyan, mintha nem lenne.
PSZICHOLÓGUS Micsoda?
FÉRFI Családom.

Férfi el
Azt hiszem, harmadszor is eladhatod a házat.
ÜGYVÉD Ja, ez a ház eddig a legjobb befektetésünk.

9. JELENET
Szoba, karácsonyfával, ajándékokkal
MÁSODIK FELESÉG Azért a Gyuriék házassága, hát egy
kalap szart sem ér.
PSZICHOLÓGUS Nem.
MÁSODIK FELESÉG Szerintem a Gyurinak van valakije.
PSZICHOLÓGUS Lehet. Vagy a Katinak.
MÁSODIK FELESÉG A Katinak nincs. Nem olyan.
PSZICHOLÓGUS Honnét tudod?
MÁSODIK FELESÉG Ismerem.
PSZICHOLÓGUS Mindenki olyan.
MÁSODIK FELESÉG A nôk nem. Azok tudják, mi a fontos, nem teszik kockára a családjukat egy hülye szerelem miatt, ami aztán pár hónap múlva elmúlik, a fickó
meg ott marad a koszos gatyáival, meg az elviselhetetlen
szokásaival.
PSZICHOLÓGUS Nekem más a tapasztalatom. Azért egy
párterápia során sok minden kiderül.
MÁSODIK FELESÉG Mi?
PSZICHOLÓGUS Hogy éppannyi nônek van, ahány férfinak, s ez hülyeség, hogy a nôk különbek, legalábbis házassági szempontból, ôk aztán nem. Hát pont ellenkezôleg, nagyon is. És sokszor, mikor a férfi megy el, akkor
az is épp azért van, mert a nô elûzi, érted, abban is a nô
van benne, a faszi csak szarul jár. Persze egy ideig azt hiszi, nem, mert ott van egy másik nô, egy új, de fél év
múlva a nyakába lôcsöl egy újabb gyereket, és kezdôdik
az egész elölrôl. Egyik zsák le, a másik a nyakadba…
MÁSODIK FELESÉG Valami bajod van?
PSZICHOLÓGUS Semmi. Csak utálom a karácsonyt.
MÁSODIK FELESÉG Azt hittem, szereted. A gyerekek
annyira tudnak örülni.
PSZICHOLÓGUS Nekik is elegük van már. Rohanunk
egyik rokontól a másikig, lepakolunk, kipakolunk, ezt a
mi Jézuskánk hozta. Aztán felpakolunk, ezt az ô
Jézuskájuk hozta nekünk, estére megtelik a csomagtartó meg a hátsó ülés is a gyerekek között, aztán az egész
szart felcipeljük a lakásba, odaömlesztjük a fa alá, mi
meg már nem is férünk ettôl a kurva sok tárgytól. Hogy
lehet ezt szeretni?
MÁSODIK FELESÉG Én örülök, ha kapok valamit, meg
adni is jó, fôleg ha van idôm kiválasztani, hogy olyan legyen, ami a másiknak jó.
PSZICHOLÓGUS A kínaiak miatt van az egész, hogy
olyan kurva sok szart gyártanak. Húsz év múlva az
egész világ megtelik kínaival, ahol meg nincs kínai, ott
meg lesz kínai termék.
MÁSODIK FELESÉG Furcsa vagy az utóbbi idôben.
PSZICHOLÓGUS Minden változik.
MÁSODIK FELESÉG Ezt hogy érted?
PSZICHOLÓGUS Elmúlnak dolgok. Amik korábban jók
voltak, már nem jók, vagy semmilyenek. Csak történnek, de nem érdekelnek. Azt hittem, ha jobban keresek,

Kis csend
ÜGYVÉD Dehogy nincs. Csak jobban szét kell nézni a
házban, aztán rögtön meglátod. Egy feleséget még sósavval sem lehet eltüntetni, még egy válással se, olyan,
mint a gyom, mindig felüti valahol a fejét, hogy gyerektartás, meg osztálykirándulás Rómába, fizesd ki a felét.
(Röhög)
FÉRFI Nem értitek, mit mondok.
ÜGYVÉD Dehogynem, Ferikém, ebbôl élek, hogy értem.
Meg a Jóska is.
FÉRFI Na megyek, még ki kell érnem. Szevasztok.
ÜGYVÉD Szevasz, Feri.
PSZICHOLÓGUS Szevasz! Csak a helyes irányba, Feri-
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azokat, aki ilyenek, hogy utána leszarják azokat, akikkel
együtt éltek.
BARÁTNÔ Jó, az igaz, hogy harminc fölött már nehéz.
Fôleg negyven felé.
SZERETÔ Korábban lehetett volna. Tíz éve, mikor a Laci
mondta, hogy kész, vége, szép volt ez a hat év, de most
már vége, meg neki lett is egy másik nô. De lehet, hogy
már akkor is késô volt, hogy a Laci, végülis ô az oka mindennek.
BARÁTNÔ Figyelj, ennek tíz éve.
SZERETÔ Persze, de ez egy szociológiai tény, legalábbis
ebben az országban. Harminc fölött tényleg nem számít
senki, az már öreg, még az elvált faszik is inkább a huszonötre mennek, mint a harmincra.
BARÁTNÔ Ez azért igazságtalan, hogy egy nônek már
harminc körül vakvágányon az egész élete. Ha nem tud
szétugrasztani egy házasságot, akkor neki vége. Azok
meg még hatvanévesen is összedobnak egy új családot.
SZERETÔ Fôleg az a szar, hogy gyerekük is lehet. Mert
különben úgyis megcsalja a feleségük, mit csinálna tíz
évvel késôbb, harmincöt évesen egy hetvenéves faszival.
BARÁTNÔ Lefekszik a saját apjával. Undorító.
SZERETÔ Még az a jó, hogy ott van az anyám, legalább
van valaki, akire figyelhetek.
BARÁTNÔ Azért ô is benne van ebben a dologban.
SZERETÔ Hogy érted, miben?
BARÁTNÔ Hogy egyedül maradtál.
SZERETÔ Hát ô aztán nincs, ô mindig azt akarta, hogy legyen valakim, és a végén már azt is elfogadta, hogy házasokkal, mert megértette, hogy nekem már más nem
jön össze.
BARÁTNÔ Épp ez a nagy megértés, épp ezzel van benne.
SZERETÔ Az a jó, ha ilyen az ember anyja, és az apu is
ilyen volt. Szerettek. Nekem olyan volt a gyerekkorom,
hogy arra még most is jó visszagondolni. Látom a nyaralásokat, hogy ott fekszünk a homokon a napernyô
alatt, és a tengert, az is ott van. Ez ad még most is erôt,
hogy csináljam, és ne kapjak be három marék xanaxot.
BARÁTNÔ A jó család az oka.
SZERETÔ Minek?
BARÁTNÔ Hogy nem sikerül.
SZERETÔ Mi?
BARÁTNÔ A kapcsolataid.
SZERETÔ Ezt hogy érted?
BARÁTNÔ Hogy a jó családi környezet teszi lehetetlenné,
hogy belemenj egy igazi párkapcsolatba. Amiatt van,
hogy mindig elcseszel valamit, vagy rosszul döntesz.
SZERETÔ Ez hülyeség. Hogy következne épp a jóból a
rossz.
BARÁTNÔ Hogy mindig azt akarod, ami otthon volt. Az
neked a minta. Holott olyan nincs. Egyszerûen nem létezik
SZERETÔ Biztos van, csak én nem találtam olyan férfit
például, amilyen az apu volt.
BARÁTNÔ Látod, még most is ez van benned, az apád.
SZERETÔ Mert ô tényleg fantasztikus volt.
BARÁTNÔ Persze, mert csak azt láttad belôle, ami jó volt,
arról semmit nem tudtál, hogy nekik is van gond az életükben. Hogy tíz év után elhidegültek, és az apád, ha véletlen hozzáért anyádhoz, rémülten visszarántotta a kezét, hogy az apádnak esetleg szeretôje volt.
SZERETÔ Szeretôje? Ezt most mért mondod? Neki soha.
BARÁTNÔ Honnét tudod?
SZERETÔ Tudom.

és most jobban, mióta bejött a párterápia. Azt hittem,
akkor valami változik, de még rosszabb lett.
MÁSODIK FELESÉG Az mért rosszabb, hogy jobban keresel?
PSZICHOLÓGUS Mert már azt sem lehet hinni, hogy
jobb lenne, ha több pénzem lenne. Csak annyit látok,
hogy semmi értelme, hogy csak azért van az egész, hogy
ezt láthassa az ember, hogy semmi.
MÁSODIK FELESÉG Többet kéne pihenned, meg figyelni, hogy mit eszel.
PSZICHOLÓGUS Azt hiszed, ezt ki lehet aludni? Azt hiszed, bioétrenddel rendbe lehet hozni?
MÁSODIK FELESÉG Van, akinek ilyen is segít. Vagy a
születésnapok, meg például a karácsony, hogy együtt
van a család.
PSZICHOLÓGUS Karácsony… Nem véletlenül ilyenkor a
legmagasabb az öngyilkosok száma, és nem a magányosok, egyáltalán nem, hanem azok, akik házasságban
élnek, bevadulnak az együttléttôl. Mindenki utál mindenkit, csak úgy csinál, hogy most nem, hogy most aztán nagyon tud a másik iránt érezni. Mért nem lehet folyamatosan gyûlölni, miért kell ezt két napra feloldani.
MÁSODIK FELESÉG Csak te utálod a rokonaidat. Más
nem ilyen.
PSZICHOLÓGUS Nem is az én rokonaim, a te rokonaid.
MÁSODIK FELESÉG A te anyádhoz is elmentünk.
PSZICHOLÓGUS Most már nem kell.
MÁSODIK FELESÉG De amíg élt, oda is elmentünk.
PSZICHOLÓGUS El. Most eggyel kevesebb helyszín.
Igaz, anyám sincs.
MÁSODIK FELESÉG Nem szereted ôket?
PSZICHOLÓGUS Nem.
MÁSODIK FELESÉG És engem?
PSZICHOLÓGUS Senkit.

10. JELENET
Szoba
BARÁTNÔ Ma sem jön?
SZERETÔ Nem.
BARÁTNÔ Mért nem hívod föl?
SZERETÔ Nem lehet. Karácsony van.
BARÁTNÔ Már elmúlt.
SZERETÔ A naptárban, de nekik még nem.
BARÁTNÔ Attól még fölhívhatnád. Vagy a feleségét.
Hogy megtudja, mi van, hogy ez a hülye faszi két évig
hazudozott, pont abban a két évben, amíg lehetett volna.
SZERETÔ Azt mondaná, egy hülye nô a munkahelyérôl,
üldözi, még karácsonykor se hagyja békén.
BARÁTNÔ Nem hinné el.
SZERETÔ De. Karácsonykor tényleg senki nem szokott
telefonálni, csak az, aki teljesen ôrült.
BARÁTNÔ Nem gondolt arra, hogy neked nincs idôd várakozni.
SZERETÔ Gondolt, csak a szerelem. Az volt. És én is
akartam, pedig tudtam, hogy neki már van kettô, meg
nem bírja pénzzel se. Egy másik családot biztos nem.
BARÁTNÔ Taccsra tette az életedet, te meg…
SZERETÔ Ô azért nem felelôs, hogy nekem nem jött öszsze, hogy harmincnyolc voltam, amikor megismert, és
már családja volt, amire nem mondhatta azt, hogy kész,
leváltom, mert az már ott volt, és én nem is szeretem
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BARÁT Nem. A rák van a dologban.
BARÁTNÔ Nem szeretô?
BARÁT Nem, ez nem szeret senkit, legfeljebb elpusztítani, és úgy tûnik, épp engem szemelt ki.
BARÁTNÔ Most várjál csak, most mit mondasz, hogy
rák. Miféle rák? Á, ezt te csak kitalálod.
BARÁT Nem. Tüdôszûrésen voltam, és ott derült ki, még tavaly.
BARÁTNÔ Tavaly? A tüdôd?
BARÁT Igen.
BARÁTNÔ Hogy daganat van a tüdôdön?
BARÁT Nem egy, hanem sok kicsi. A röntgen kimutatta.
Apró daganatok mindenütt.
BARÁTNÔ Nem, ez nem igaz. Most ez csak vicc, ugye?
BARÁT Nem. Ezzel nem lehet.
BARÁTNÔ Nem értem. Ezt nem értem, én nem láttam
semmit rajtad.
BARÁT Én sem. Csak már megszoktam, hogy ez van.
BARÁTNÔ A cigaretta, amiatt a kurva cigaretta miatt.
BARÁT Mások is megkapják, akik nem szívnak.
BARÁTNÔ De te biztos a cigi miatt. Minek kellett annyit
szívni.
BARÁT Senki nem tudja, hogy valójában miért van. Meg
hogy mért pont azzal, akivel van. Csak kitalálják, hogy
ezért vagy azért, mert nem tudják gyógyítani.
BARÁTNÔ De biztos tehet róla az ember.
BARÁT Lehet, de ez most már nem segít. Inkább ront, ha
arra gondolok, hogy miattam.
BARÁTNÔ Azt olvastam, hogy ez lelkileg van elôször,
hogy valami ott történik, a rák már csak azután lesz.
BARÁT Tudom. Lemondasz például egy szerelemrôl. Hozol egy rossz döntést és kész. Persze azt gondolod, hogy
jól döntöttél, hogy épp így kellett, de csak az agyadat lehet becsapni, a testedet nem. A tested bosszút áll.
BARÁTNÔ De ugye nem ilyenrôl van szó?
BARÁT Nem.
BARÁTNÔ Már egy éve tudod?
BARÁT Tíz hónapja.
BARÁTNÔ Mért nem mondtad el korábban, együtt biztosan tudtunk volna valamit.
BARÁT Nem akartam, ott vannak neked a szüleid meg a
gyerekek, nem akartam még ezt is.
BARÁTNÔ De ha tudom, akkor…
BARÁT Nem, ebben senki nem tud segíteni. Holnap elkezdôdik a kemoterápia, talán az. A gyerekeknek is el
kell mondani.
BARÁTNÔ Ôket ki kéne hagyni belôle.
BARÁT Nem lehet. Látni fogják, és inkább tudják, mirôl
van szó, mint a képzelôdés, hogy az apjuk például nem
szereti ôket, azért rosszkedvû, holott csak a méreg. Most
nem lehet hazudni nekik.
BARÁTNÔ Nem szoktam nekik hazudni.
BARÁT Soha nem tudták, ha valami probléma van. Úgy
csináltunk mindig, mintha nem lenne.
BARÁTNÔ Csak hogy ôk ne érezzék, ha rossz valami,
hogy ôk nyugodtan lehessenek gyerekek. Csak azért.
BARÁT Még ha biztosan tudnánk, hogy meggyógyulok.
De a másik változatnak nagyobb az esélye, legalábbis
statisztikailag.
BARÁTNÔ De nem mindenki.
BARÁT Nem, csak a többség.
BARÁTNÔ De te meggyógyulsz, biztosan meg.
BARÁT És mit mondasz nekik, ha meghalok?
BARÁTNÔ (kicsit gondolkodik) Hogy elutaztál. Külföldi
munka.

BARÁTNÔ Azt kerested, ami volt otthon, amilyennek te
láttad, a szüleid kapcsolatát kerested, nem a tiédet.
SZERETÔ Ez hülyeség, ez nem igaz.
BARÁTNÔ De. Ez ki van mutatva.
SZERETÔ Az ilyen felmérésekkel lehet a legjobban hazudni.
BARÁTNÔ Ha nem hiszed, akkor nézd meg, hogy például ez volt a Krisztával is, hogy mennyire irigyeltük, hogy
milyen jófejek a szülei, lazák, még tegezni lehetett ôket,
és mi lett a Jutkából? Ott lakik most is a mamájával.
Egyedül. És nézd meg az Ildit, vele nem ugyanaz…
SZERETÔ Hogy akkor az, hogy engem szerettek…
BARÁTNÔ Igen, pont az.
SZERETÔ Az, amit az ember a legjobbnak tart egy anyában, a gondoskodás, a megértés, a figyelem?
BARÁTNÔ Igen, az tette tönkre az életedet.

11. JELENET
Lakásban, Barátnô belép
BARÁTNÔ Borzasztó, hogy hány magányos nô van, hogy
harminc fölött már alig lehet társat találni, nem marad
más, csak a házas férfiak, és ha nem tudod szétrobbantani a családot, akkor megintcsak elment két év, és egyre kevesebb az esély… Hány óra van?
BARÁT Kilenc.
BARÁTNÔ Te hogyhogy nem mész dolgozni?
BARÁT Szabadságon vagyok.
BARÁTNÔ Miért?
BARÁT Figyelj, Kati, valamit meg kell beszélnünk.
BARÁTNÔ Mit kéne megbeszélni?
BARÁT El kell mondanom valamit.
BARÁTNÔ Én nem örülnék neki, ha elmondanád.
BARÁT Nem titkolhatom tovább.
BARÁTNÔ De eddig sem tudtam. Nem lehet, hogy most se?
BARÁT Nem.
BARÁTNÔ Én tényleg, én nem figyelek rá, én hagyom,
hogy úgy élj, ahogy akarsz. Nem kell mindent tudnom.
Jobb, ha nem.
BARÁT Nem halogathatom. Biztos te is észrevetted…
BARÁTNÔ Nem, én nem vettem észre semmit.
BARÁT Tudod, hogy se húst nem, se kávét…
BARÁTNÔ Ja, azt igen, hogy életmódváltás, de nem gondoltam, hogy az másra is, hogy rám például…
BARÁT Szóval, amíg azt hittem, egyedül is megbirkózom
vele, nem akartam mondani.
BARÁTNÔ De biztos, hogy nem tudod egyedül, hogy nélkülem?
BARÁT Mindent megpróbáltam, de hiába.
BARÁTNÔ Hogyhogy mindent? Teherbe esett, és nem
veteti el? Ezt ugye nem mondod, hogy nem sikerül,
hogy még egy gyerek, amikor itt van már kettô, ez velük
is, nemcsak velem…
BARÁT Másról van szó.
BARÁTNÔ Akkor mit próbáltál ki?
BARÁT Az összes lehetséges tisztítókúrát, amirôl azt
mondják, hogy tízbôl kilencszer megállítja a rákot, de
én épp a tizedik vagyok, nálam nem.
BARÁTNÔ Mit, milyen rákot?
BARÁT Beteg vagyok, érted. Beteg.
BARÁTNÔ Hogyhogy beteg? Egy nô van a dologban, egy
ilyen bioliba, aki csak vegadolgokat.
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ÜGYVÉD Pedig lehet. Az egész életed a saját döntéseiden
múlik.
PSZICHOLÓGUS Ez tulajdonképpen bújtatott öngyilkosság.
FÉRFI Van ilyen, hogy nem direkt, hogy kötél meg gyógyszer?
PSZICHOLÓGUS Persze, csak nem merik mondani.
A negyvenes férfiak mind ezért halnak meg, menekülnek a felelôsség elôl, meg a feleségük elôl, meg a szeretôjük elôl, meg a gyerekeik elôl. Minden ilyen halál öngyilkosság, csak nem használnak külsô anyagot, a szervezet biológiai úton legyártja a halálos szérumot.
FÉRFI Fú, de szar ebbe belegondolni, hogy az ember tudat alatt miket csinál magával.
ÜGYVÉD Na, menjünk. Egy haverral kevesebb. Milyen
szar lesz, ha már minden haverom meghal, és én leszek
az utolsó, és már nem halhat meg más, csak én.
FÉRFI Nem biztos, hogy így lesz.
ÜGYVÉD Hogyhogy?
FÉRFI Lehet, hogy te halsz meg elôbb.
ÜGYVÉD Nem valószínû. Én olyan döntést soha.

BARÁT És mikor jövök haza? Ha megkérdezik, hogy mikor jövök haza, akkor mit?
Barátnô halkan sír

12. JELENET
Sörözô
ÜGYVÉD (belép) Szevasztok.
PSZICHOLÓGUS Valami bajod van?
ÜGYVÉD Látszik rajtam?
PSZICHOLÓGUS Figyelj, én egyenest a lélekbe látok, ez
a szakmám, nekem a test semmi, ott nem akadok el.
FÉRFI Mondjuk, ehhez nem kell pszichológusnak lenni,
hogy lássa az ember. Elbasztál valamit?
ÜGYVÉD Nem én.
PSZICHOLÓGUS Hát akkor ki?
ÜGYVÉD A Gyuri baszta el a kedvem.
FÉRFI Mi történt?
ÜGYVÉD Meghalt.
PSZICHOLÓGUS Azt hittem, a kemoterápia…
ÜGYVÉD Hát a kemoterápia sem old meg mindent.
FÉRFI Bassza meg, ennyi az ember élete, hogy jön egy rák,
pár hónap és vége.
ÜGYVÉD Hát épp ez az.
PSZICHOLÓGUS Fôleg, ha valaki nem is akar meggyógyulni.
FÉRFI Olyan nincs. Mindenki meg akar.
ÜGYVÉD Elvileg.
PSZICHOLÓGUS Feladta, az a baj, hogy feladta, aki
küzd, annak sikerül túlélni. Akkor nem a rák gyôz.
ÜGYVÉD Az igaz, mindig is gyenge volt. Nem bírta a kihívásokat.
FÉRFI A gyerekeket azért sajnálom.
PSZICHOLÓGUS Lehet, hogy jobb nekik így.
FÉRFI Hogy lenne jobb?
PSZICHOLÓGUS Én utáltam az apámat.
ÜGYVÉD Én is utáltam volna, ha ismerem, de még a születésem elôtt lelépett. Elment Amerikába, mert már annyi
gyereke volt itthon. Meglépett a gyerektartás elôl.
FÉRFI Ôk nem utálták. Szerették.
PSZICHOLÓGUS Jó persze, csak úgy feltételeztem, ha
nem, akkor jól jártak.
FÉRFI Hülye feltételezés. Ráadásul anyagilag is hogy lesz.
ÜGYVÉD Kapnak árvaságit.
FÉRFI Az nem pótolja a fizetést.
ÜGYVÉD De mégis valami, és ingyen jár, csak azért, mert
meghalt az apád.
PSZICHOLÓGUS Vagy az anyád.
ÜGYVÉD Ja, meg jobban fölveszik az egyetemre is ôket,
mert mindenki sajnálja, hogy árvák.
PSZICHOLÓGUS Néha az ilyenek képesek a legnagyobb
teljesítményre, akiknek meg rendben van minden, alig
bírnak diplomát szerezni, vagy narkósok lesznek, érted,
érettségi után nem az egyetemen folytatják, hanem az
elvonón.
FÉRFI Lehet, hogy tényleg tehet róla, hogy ez lett?
ÜGYVÉD Hát nyilván. Csak úgy nem lesz hulla az ember.
PSZICHOLÓGUS Az biztos, olyan nincs, hogy véletlen,
függenek a dolgok a saját akaratodtól. El lehet dönteni,
hogy éljél vagy nem.
ÜGYVÉD Hát ô pont így döntött, hogy nem.
FÉRFI Szerintem nem lehet ilyen döntéseket hozni.
2007. november

13. JELENET
Temetés. A sírnál állnak. Távolban egy magas fiatal nô. A feleség hátranéz és látja, az idôs nô folyamatosan odanézeget.
Elfordulnak a sírtól, a nô eltûnik. Jönnek el
SZERETÔ Hogy lesz most?
BARÁTNÔ Nem tudom, majd kialakul. Eddig úgy volt,
hogy volt, még ha tudtuk is, mi lesz.
SZERETÔ A gyerekek?
BARÁTNÔ Számítottak rá.
SZERETÔ Azért biztos arra gondoltak, hogy nem ez, hogy
meggyógyul.
BARÁTNÔ Én is. Még akkor is, amikor nem élt, azt hittem, még fog, hogy nem igaz, ami történt.
NÔ Tegnap kaptam egy újabb készítményt. Az biztos segítene.
BARÁTNÔ Most már nem.
SZERETÔ Én nem hiszek ezekben a szarokban.
NÔ Pedig használ. Persze csak ha hiszel benne.
SZERETÔ A Gyuri nem hitt?
NÔ Nem eléggé.
ÖREG NÉNI Katika, ki volt az a magas nô, ott hátul állt,
nem jött oda a koporsóhoz.
BARÁTNÔ Nem volt ott senki, Marika néni.
ÖREG NÉNI De láttam, egy magas fekete nô. Nem vagyok
vak, láttam, hogy ott állt.
BARÁTNÔ Nem állt ott senki, Marika néni, csak képzelôdni tetszik.
ÖREG NÉNI Pedig láttam. Pedig te is hátranéztél, láttam,
hogy te is nézed ôt.
BARÁTNÔ Én nem láttam senkit.
ÖREG NÉNI Ti sem láttátok?
SZERETÔ Én nem nézegettem hátrafelé, Marika néni.
ÖREG NÉNI Pedig mondom, hogy ott volt, és én nem ismerem, legalábbis ilyen messzirôl, már tudod a szemeim…
BARÁTNÔ Most a Marika néninek ez a legfontosabb,
amikor nekem meghalt a férjem, magának meg az unokaöccse?
SZERETÔ Sosem értettem, hogy lehet azzal foglalkozni,
hogy ki van ott, meg hogy ki nincsen.
14
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ÖREG NÉNI Csak a lépcsôtôl félek, az a legnehezebb. De
kell mozogni. Az orvos is mondta, hogy a néninek kell
a mozgás.
KUTYÁS NÔ Vigyázzon magára, nehogy a szél a hídon…
Ott még nyáron is hideg van. Könnyen megfázik az ember.
ÖREG NÉNI Beöltöztem rendesen, nem akarok megfázni, nekem azt nem lehet, ki tudna teát adni, meg elmenni kalmopirinért a patikába. A gyerekek nem tudnak, honnét vennék az idôt. Nekik se marad. A Bözsi se
tud az ura miatt, odagurul az ajtó elé a tolókocsival, és
nem engedi ki, csak ha bort is hoz, azt meg nem akar a
Bözsi. Na, megyek, úgyis olyan lassan haladok…

NÔ Különben szemre is van egy készítmény, kicsit drága,
de nagyon hatásos, egy hét után két dioptriát javít.
ÖREG NÉNI Jó, csak nem értettem, mert nem jön senki
úgy el egy temetésre, hogy nincs semmi köze hozzá.
SZERETÔ Rosszul látta, Marika néni. Tessék már elhinni, hogy rosszul.
ÖREG NÉNI Jó, csak…
BARÁTNÔ Rosszul, mert az a nô nincsen, ahogyan nekem nincsen többé férjem, ahogyan a gyerekeimnek
nincsen többé apja. Tetszik ezt érteni, Marika néni, az a
nô éppúgy nincsen.
ÖREG NÉNI Azt hittem, van. Mert láttam.
BARÁTNÔ Nem látta, Marika néni, mert nincs.
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Föl a lépcsôn, át a hídon
Boráros tér, Petôfi híd
ÖREG NÉNI Ez nehéz, hogy a bottal is meg a lábammal
is, most még erre a botra is figyelni kell, nemcsak a lábamra, ez nehéz. Hogy tele van itt festve. Milyen szép
színes. Fuckit, kisme, mennyire tudnak ezek a fiatalok
külföldi nyelveket, még a falra is külföldi szavakat írnak,
azért manapság sokkal okosabbak a fiatalok. Na, menjünk csak tovább, mennyi van még hátra, egy, na még
egy, és még egy.
Ez az, most fönt vagyok. (Körülnéz) De szép! Már idáig
eljönni is érdemes, mert az nem látszik lentrôl, ami innét föntrôl, hogy milyen szép minden, a túlsó part meg
a Gellért-hegy. Már most majdnem olyan, mintha
Budán lennék, annyira közel innét. Innét már csak
egyenesen. Csak majd visszafelé lesz rossz, hogy megint lépcsôzni, és akkor már sokkal fáradtabb leszek.
Akkor már nagyon fáradt leszek, de bírni fogom.
Mennyi fiatal gyalogol a hídon, nem is gondoltam volna, hogy ennyien. Szépek. Nekem az szép, aki fiatal.
Szép a ruhájuk is. Ezek nem lehetnek szegény emberek.

ÖREG NÉNI Nekem is jó volna ilyen aranyos kutya.
KUTYÁS NÔ Mért nem vesz, Marika néni.
ÖREG NÉNI Nem merek.
KUTYÁS NÔ Miért?
ÖREG NÉNI Félek, ha meghalok, mi lesz vele.
KUTYÁS NÔ Majd a gyerekek.
ÖREG NÉNI Nekik elég a munka. Nem tudnak még egy
állattal is törôdni. Csak gond lenne. Ha az uram élne.
KUTYÁS NÔ Az enyém sem.
ÖREG NÉNI Elôbb halnak.
KUTYÁS NÔ Elôbb. Ez a rendszer. Nem bírják sokáig.
ÖREG NÉNI Hát, mi meg itt maradunk egyedül.
KUTYÁS NÔ Nekem azért van ez a kutya, mégiscsak
jobb, ha mozog valami, nem csak a rádió beszél.
ÖREG NÉNI Ha még a Bözsi a szomszédból, de neki meg
él az ura, neki meg az a baj, hogy él. Azt kell ápolni,
még iszik is, nem elég, hogy tolókocsis, üvöltözik vele
részegen. Hogy miatta ilyen.
KUTYÁS NÔ Marha. Milyen marha emberek vannak.
ÖREG NÉNI Azért mégis jó lehet, hogy van. Verni nem
veri, csak kiabál meg iszik.
KUTYÁS NÔ Mind iszik. Az enyém is ivott. Azt mondta,
csak így tud elaludni. Meg elfelejteni.
ÖREG NÉNI Mit?
KUTYÁS NÔ Hogy engem vett el feleségül. Hogy nem
vált el tôlem, amikor el kellett volna.
ÖREG NÉNI Lelkileg vannak összeomolva, nem bírják ki,
hogy nekik az az élet van, ami van. Úgy halnak meg,
hogy azt hiszik, lehetett volna más is.
KUTYÁS NÔ Jobb ez a kutya, ha már ôszinte akarok lenni. Csak néha vakkant, de nem pofázik. Odaszalad,
megsimogatom, örül neki, hogy szeretem.
ÖREG NÉNI Az enyém hallgatott. Inkább hallgatott. Ült a
széken, és nézett maga elé, mi van, mondom, semmi,
azt mondja, és hallgatott tovább.
KUTYÁS NÔ Úgy még könnyebb kibírni, ha legalább
csendben van.
ÖREG NÉNI Rossz volt az is. Kinyitottam az ablakot, jött
be a buszok hangja, meg a teherautók hangja, ô meg ott
hallgatott ebben a zajban a hokedlin. Na, megyek tovább.
KUTYÁS NÔ Hová megy, Marika néni?
ÖREG NÉNI Átmegyek a hídon.
KUTYÁS NÔ Sok lesz az a maga lábainak.
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Csengetés
BICIKLISTA Nehogy elém ugorjon, mama
ÖREG NÉNI Hát attól nem kell tartani, hogy én ugrálok.
Attól nem. (A biciklistára néz) Milyen furcsán néznek ki
ma a biciklisták, mint régen az ûrhajósok. Ez már a közepe. Lassan átérek, lassan ott leszek, és még bírom,
még nem fáradtam ki…
GYALOGOS Bocsánat, csak sietek.
ÖREG NÉNI Csak siessen, csak menjen, nekem nincs
hová, meg nem is tudok. Annyit siettem életemben, mikor mentem be a kórházba, amikor ott volt az uram,
hogy vigyek neki olyat, amit én fôztem, azt mondta, attól meggyógyul, mert a kórházi koszt az rettenetes, de
nem gyógyult meg, nem volt gyógyszer, amit vittem,
csak étel. Alig bírta lenyelni, mert a gyomrát ellepte a
daganat. Ugye nem halok meg, Mari, ugye nem. Nem
szoktam hazudni, neki is azt mondtam, ne hazudjon,
ha feltûnik egy kis pipi az anyagbeszerzésrôl, ne hazudjon, mondja inkább meg. De nem mondott semmit.
Ugye nem, kérdezte megint. Csak most hazudtam,
hogy nem, és akkor meghalt. Pár nap, adagolták bele a
morfiumot, de így is fájt neki, végül már nem jajgatott,
csak nézett rám száraz szemekkel, mint aki már elment, holott itt volt, itt volt még a teste, de ô már nem
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volt. Nem mondhattam neki, hogy vége, hogy jobb feladni, pedig én tudtam, mert megmondta az orvos, hogy
felnyitották és visszacsukták. Nem csináltak vele semmit, mert belül mindene csupa rák volt. (Lenéz a hídról)
Milyen jó lehet hajózni a Dunán, persze ezt nézni, hogy
hajóznak a Dunán, ez is nagyon jó. Egy darabig aztán
kaptam az özvegyit, aztán csökkent, nem tudom, miért.
Elég nekem, legalább nem kell válogatnom, hogy mit
vegyek. Mindig ugyanazt szoktam. A legegyszerûbb ételeket. Azokat szeretem. Meg az én gyomromba már alig
kell valami. Pár falat.
Visszafelé nehéz lesz. A túloldalon nem megyek le a lépcsôn, minek, az már ott amúgyis a túloldal, akkor is, ha
a hídon maradok, akkor is Buda, én el fogom érni, már

csak kicsi van hátra. (Buszhang, a néni arrafelé néz) Jó
napot kívánok, nem tudok integetni, mert a kezemben
a bot, meg a korlátot is fognom kell. Hát azért a busz se
tud túl gyorsan haladni, na, nálam azért gyorsabb, de
nekik biztos elôbb kell odaérniük, nekem meg mindegy, mikor. Egy, kettô, három, négy, na, hány lépés
még. Nehéz lesz visszafelé. Nehéz lesz arra gondolni,
hogy visszamegy az ember, hogy nincsen egy célja,
hogy például a túloldal. Mire fogok gondolni, ha kifáradok, akkor mire gondolok, hogy miért kell mennem?
Öt, hat, hét, nyolc. Itt vagyok, megjöttem. Milyen szép
itt. Ezek az új házak, meg a régiek is. (Megfordul nehézkesen) Na indulok. Hazamegyek, és a Bözsinek elmondom, hogy voltam Budán.

Vége
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