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Székely Csaba

A homokszörny

A dráma a Játéktér 2015. nyári számában jelent meg.
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SEMMI I.

Botanikus kert. Áfonya és Barna egy padon ülnek. Barna meg akarja csókolni Áfonyát. Áfonya 
elhúzódik.

BarNa  Most mi van?

Csend

Áfonya  Semmi.

Csend

BarNa  De tényleg. Mi van?

Csend

Áfonya  Semmi.

Csend

BarNa  Most komolyan. Mi a baj?

Csend

Áfonya  Semmi.

Csend

BarNa  Biztos?

Csend. Áfonya vállat von.

BarNa  Mondd már el, mi a baj.

Csend

Áfonya  Semmi.

Csend

BarNa  Tehát nincs semmi baj.

Csend. Áfonya vállat von.

BarNa  Akkor mégiscsak van valami. 
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Csend

BarNa  Na. Mondd már el. Mi a baj?

Csend

Áfonya  Semmi.

Csend

BarNa  Biztos?

Csend. Áfonya vállat von.

BarNa  Akkor áruld már el, mi a baj.

Csend

Áfonya  Semmi.

Sötét

ÉVFORDULÓ

Étterem. Fekete és Eper egy asztalnál ülnek, előttük kinyitott étlapok. Mellettük egy üres asz-
tal.

Fekete  De igen, krumplival etted. 
eper  Nem hinném.
Fekete  De, de. Bazsalikomos krumplival.
eper  Nem ehettem krumplival. Az hizlal.
Fekete  Azért emlékszel rosszul, mert három éve volt.
eper  A krumpli három éve is hizlalt.
Fekete  Most nem az a lényeg, hogy mit csinált a krumpli három éve. Az a lényeg, hogy te mit csi-

náltál három évvel ezelőtt. Megmondom: fácánt ettél, köretnek pedig bazsalikomos krumplit.
eper  Miért vagy ennyire biztos ebben?
Fekete  Mert tisztán emlékszem. Ilyen az agyam, érted? Megragadnak benne a dolgok. 
eper  Én egyáltalán nem emlékszem a krumplira. Sőt… a fácánra sem.
Fekete  Erről beszélek. A nők agya olyan, mint az aranyhalé. Az enyém elefántagy, érted? Soha 

nem felejtek. Úgyhogy, fogadd el, hogy azt etted, amit mondok. És hadd rendeljem meg.
eper  Várj még. (az étlapot böngészi) Lehet, hogy eszembe jut, mit ettem, és akkor azt kérek.
Fekete  Mondom, hogy azt etted, amit mondok. Fácán, bazsalikomos krumplival.
eper  Hogyhogy olyan az agyunk, mint az aranyhalé?
Fekete  Úgy, hogy olyan. A pillanatnyi valóságban éltek. Az aranyhalnak is csak néhány másod-

perces memóriája van.
eper  Honnan tudod?
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Fekete  Figyelj. Mit csinál az aranyhal a vízben? Azt gondolja az aranyhal: no, ússzunk csak egy 
kört, ha már itt vagyunk. De mire megtesz egy kört abban a szarban… hogy hívják azt a 
szart?

eper  Akvárium.
Fekete  De azt a gömb alakú szart hogy hívják.
eper  Gömbakvárium.
Fekete  Biztos?
eper  Igen. Emlékszem.
Fekete  Jó. Szóval, mire megtesz egy kört a gömbakváriumban, addigra el is felejti, hogy megtett 

egy kört, úgyhogy arra gondol: no, akkor ússzunk egy kört, ha már itt vagyunk. És így úszik 
körbe-körbe-körbe-körbe…

eper  Ez baromság.
Fekete  Nem baromság, szívem, ez tudomány.
eper  Az a baromság, hogy olyan az agyunk. Különben is, minden általánosítás baromság.
Fekete  Figyelj. Mondok egy példát. Tudod, hogy kell egy nőt lepattintani a csávójáról?
eper  Mármint… hogyan kell rávenni egy lányt, hogy megcsalja a barátját?
Fekete  Ezt most mért kellett újrafogalmazni, úgy nem volt jó, ahogy én mondtam?
eper  Csak biztos akartam lenni, hogy jól értem-e.
Fekete  Oké, szóval egy buliban vagy, tegyük fel. Vagy mit tudom én, valahol, ahol ott van a nő 

pasija is. Tudod, hogy kell lepattintani?
eper  Még sosem próbáltam, úgyhogy nem, nem tudom. Miért, te tudod?
Fekete  Az a lényeg, hogy magad felé fordítsd a nőt, és sokáig legyen háttal a pasijának. Érted? 

És dumálj neki.
eper  Aha.
Fekete  Eltelik így egy perc, és hidd el, rohadtul elfelejti, hogy ott van valahol a pasija is a környé-

ken. Mert te leszel a pillanatnyi valósága. És ő abban él. Onnantól te vagy neki a pasi. És 
ha jön a csávója, csak pöcköld le: még egy perc, haver, és visszaadom neked. És dumálsz 
tovább a csajnak, és magad felé fordítva tartod. Érted? És aztán kiviszed, beülteted az au-
tódba…

eper  (szarkasztikusan) Jó, legközelebb így csinálom.
Fekete  Jól van, na, ez csak egy példa volt.
eper  Példa.
Fekete  Ja, egy példa a… az agyatokra. Így működtök. 
eper  Aha.
Fekete  Oké, nem volt jó példa. Vagyis jó példa volt, de nem a mostani helyzetben… szóval, ha 

figyelembe vesszük a… Ne haragudj. Na.
eper  Eljövünk megünnepelni az eljegyzésünket, a kettőnk eljegyzését, és te más nőkről beszélsz.
Fekete  Nem beszélek más nőkről. Vagyis nem konkrétan. Hanem úgy általában.
eper  Igen?
Fekete  Tudod, hogy vége annak a korszaknak, nem? Tudod jól. Mióta eljegyeztelek, rajtad kívül 

nincs senki. Ez egy ilyen… korábbi példa volt.
eper  Korábbi.
Fekete  Ja. Három éve csak te vagy, szívem. Érted? Eldöntöttem, hogy csak te leszel, és azóta 

csak te vagy. Mert így döntöttem.

Odalép Okker, a pincér.
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Okker  Sikerült dönteni?
Fekete  Még nem.

A pincér bólint, és távozik.

eper  (nézi az étlapot) Az étlapon nem is szerepel a bazsalikomos krumpli.
Fekete  És akkor mi van? Ha akarod, tükörtojással is kérheted azt a fácánt, vagy spagettivel. 

Vagy mit tudom én. Rágógumival. Ha megvannak a hozzávalók a konyhán, bármit kihoznak 
neked. Krumpli van, olaj van, egyéb nem kell. Bazsalikom. Megkívántad, szólsz a pincérnek, 
elkészítik. Kész.

eper  Szerinted van a konyhán rágógumi?
Fekete  Hogy jön ide a…? Most nem az a lényeg, hogy mi van a konyhán. Különben igen, ezeknek 

itt minden van. Vagy ha nincs, kiszaladnak érte a sarki boltba. Bármit kérhetsz. Érted? Bármit.
eper  Szóval nem muszáj fácánt kérnem bazsalikomos krumplival.
Fekete  Nem muszáj.
eper  Akkor valami mást szeretnék.
Fekete  De nem abban maradtunk, hogy azt fogjuk enni, mint akkor?
eper  Igen, de én nem emlékszem, hogy akkor mit ettem.
Fekete  De én meg emlékszem, bazmeg!
eper  Most mért vagy ilyen?
Fekete  Ne haragudj. Csak kezdek rohadt éhes lenni, és fél órája húzzuk itt az időt. Nem akarsz 

azt kérni, amit akkor ettél, rendben, legyen. Leszarom. Csak dönts már valamiben. Tök mind-
egy, mit kérsz, csak kérjed már.

eper  Évfordulónk van, és neked ennyire mindegy, hogy mit eszünk?
Fekete  Nem, nem mindegy.
eper  Akkor?
Fekete  Most már… vagyis, nem úgy mindegy, hogy akármit… Kurva élet. Mindegy, válassz 

valamit.
eper  Szóval mindegy.
Fekete  Nem…! (elharapja a mondatot, mert meglátja Zöldet és Barackot)

Érkezik Zöld és Barack egymást átkarolva, nevetgélve. Megpillantják Feketééket, elengedik egy-
mást.

Zöld  Nicsak, kik vannak itt!
eper  Ó! Sziasztok!

Fekete és Eper felállnak köszönni. Kézfogások, puszik. Fekete és Eper visszaülnek.

Barack  Ezer éve…
eper  Rég volt, az biztos. (Feketének) Mióta nem láttuk őket, szívem?
Fekete  Hm, hát… Mit csináltok ti itt?
Zöld  Hogy mit csinálunk egy étteremben? Golfozni jöttünk.
Barack  Évfordulónk van.
eper  Komoly?
Barack  Aha, két évvel ezelőtt itt kezdődött minden. (Átöleli Zöldet)
eper  Mi minden?
Barack  Éppen ennél az asztalnál, itt, mellettetek. Két évvel ezelőtt itt lett belőlem menyasszony. 

(megpuszilja Zöldet)
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eper  Nahát, fantasztikus! Nekem is itt kérte meg a kezem ez a drága ember. (átöleli és megpu-
szilja Feketét) Csak a mienk három évvel ezelőtt történt.

Zöld  Mik vannak. Nektek is pont ma?
eper  Igazából tegnap, csak neki közbejött egy üzleti ügy, ezért áttoltuk mára.
Fekete  De minden évben eljövünk ide megünnepelni. A tavalyi mondjuk kimaradt.
eper  Meg a tavalyelőtti is.
Fekete  Ja.
eper  Ezért nem emlékszünk, mit ettem.
Fekete  Te nem emlékszel, szívem. Én emlékszem.
Barack  Ó, nálunk is gondok vannak a memóriával. (megkocogtatja Zöld fejét)
eper  Tényleg?
Barack  De szerencsére csak azzal, hi-hi. (újból megöleli Zöldet)

Csend

Fekete  Figyeljetek… ha gondoljátok, toljuk össze a ti asztalotokat a miénkkel, és…
Zöld  Nem, nem, nem akarunk zavarni. Ez a ti évfordulótok.
Fekete  Meg a tietek.
Zöld  Nem, köszi, tényleg, de… jól elleszünk itt a szomszéd asztalnál.
Barack  Igen. Elleszünk. Akkor mi most…
Fekete  Ahogy gondoljátok.

Csend

eper  Figyelj, ha egymás melletti asztalnál ülünk, úgyis mindent hallunk. Akkor meg, nem mind-
egy?

Zöld  Hm. Végül is…
Barack  Biztos, hogy ez jó ötlet?
eper  Persze! Gyertek.

Fekete int Okkernek, és szól neki, hogy tolja össze a két asztalt. A pincér engedelmeskedik, 
Zöld és Barack is leülnek. Okker kimegy.
Csend.

Fekete  És? Mi újság veletek?
Barack  Minden a legnagyobb rendben. Múlt héten jöttünk vissza a hegyekből. (megpuszilja 

Zöldet)
Fekete  Tényleg?
Zöld  Igen, kiruccantunk egy kicsit.
eper  Micsoda véletlenek! Mi is nemrég jöttünk haza a hegyekből.
Zöld  Hű, akkor ott is találkozhattunk volna akár. Ti hol voltatok?
Fekete  Az olasz Alpokban.
Zöld  Ja? Akkor nem. Mi csak itt.
eper  Annyira tökéletes volt minden! Négycsillagos nyaraló, pezsgőfürdő a világ tetején, gyönyörű 

kilátás… 
Barack  Én is régóta szeretnék elmenni Lombardiába…
eper  Megadjuk a címét annak a nyaralónak, jó? Nektek is el kell mennetek oda. Mindenképpen. 

Jó?
Zöld  Ühüm. De azért itt is jó volt.



8

Barack  Leszámítva, hogy megkergettek a pásztorkutyák…
Zöld  Igen, de utána jó volt, nem?
Barack  Utána igen. Jó volt. Kivéve, hogy tízen voltunk összezsúfolva abban a füstös menedék-

házban, és valaki ráhányt a párnámra.
Zöld  Kaptál másikat.
Barack  Egy macskahúgy szagút.
Zöld  Jó, beszéljünk másról.
Barack  Miről?
Zöld  (habozik egy keveset. Feketééknek) Láttátok azt a gyönyörű fekete Porschét itt, az ablak 

előtt?
eper  (nevetve) Láttuk.
Zöld  Mi olyan vicces?
Fekete  (mosolyogva előveszi a slusszkulcsát, kimutat az ablakon, megnyom egy gombot a kul-

cson, kintről pityegés hallatszik) Úgy érted, azt a Porschét? (újból megnyomja a gombot, újabb 
pityegés)

Zöld  Ne bassz! Eszméletlen!
Barack  Mostanában vetted, ugye?
Fekete  Ja, nemrég.
Barack  Korábban egy Volvód volt.
Zöld  Erre hogyhogy ilyen jól emlékszel?
Fekete  Olyan az agya, mint… (Baracknak) Majd elviszlek egy körre, jó? (Zöldnek) Ugye elvihetem?
Zöld  Persze.
Fekete  Visszakapod, nyugi. Vihetem?
eper  Csak előtte fordítsd magad felé, és dumálj neki.
Barack  Tessék?
Fekete  Semmi, ez egy ilyen… belső vicc.

Csend

Zöld  (körbenéz) Jó kis étterem, ugye?
Fekete  Ahogy vesszük.
eper  Hogyhogy „ahogy vesszük”? Azt hittem, szereted.
Fekete  Ezt miből gondoltad?
eper  Te hoztál ide három éve.
Fekete  Mert ez volt a legközelebb az akkori lakásomhoz. Mindenkivel itt kajáltam akkoriban.
eper  Szóval itt kajáltál mindenkivel.
Fekete  Igen, de most nem az a lényeg, hogy mit csináltam mindenkivel.
eper  Az előbb azt mondtad, hogy itt bármit lehet kérni. Ebből is gondoltam, hogy szereted ezt 

a helyet.
Fekete  A konyhájuk tényleg nem rossz, de nézd meg a berendezést.
eper  Mi a baj vele? Elegáns.
Fekete  Épp ez az. Ezek a faragványok, tükrök, sok szalvétadísz, csillogás… annyira zsúfolt, 

annyira másodosztály. Egy top class étteremben két elem dominál. Fa és bőr. Üveg és króm. 
Műanyag és… másfajta műanyag. Ehhez képest ez… (Zöldnek) Te vagy a művész, most 
mondd meg: nem?

Zöld  Én… nekem ez igazából… tetszik.
Fekete  Neked ez tetszik?
Zöld  Hát… elegáns.
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Fekete  Oké, ha neked ez tetszik, akkor én visszavonultam. Te vagy a művész. Ha ez neked 
tetszik…

Barack  Szerintem is túlzsúfolt.
Fekete  Ugye?
Barack  Aha, ez a sok csillogás meg minden…
Fekete  Ugye? Látszik, hogy annyira akarják. Az a rohadt nagy igyekezet. Felsőkategóriás étte-

remnek akarnak látszani. De épp ez az igyekezet buktatja le őket.
Barack  Aha, nagyon igyekeznek.
Fekete  Az igazi elsők sosem mutogatják, hogy ők elsők.
Barack  Nem, ők nem. Aha.
Fekete  Az igazi elsők a legszerényebbek. Náluk minden az egyszerűségről szól. Egyszerű anya-

gok, egyszerű formák. Két kocka, egy gömb, kész. Nem cirádák, meg csicsás tükrök, meg 
faszom szalvétahattyúk. (Zöldnek) Nem? Most művészszemmel. Nem?

Zöld  Mondtam, nekem ez tetszik.
Fekete  A faszom szalvétahattyúk is?

Megjelenik a pincér két étlappal, leteszi őket Barack és Zöld elé. Feketére pillant, hogy szeret-
nének-e rendelni valamit, de Fekete tagadólag int. A pincér kimegy.

Zöld  (Feketének) Jó, ha én terveztem volna ezt a helyet, biztos másképp csinálom…
Fekete  Na, látod!
Zöld  De nem tudom ilyen szemmel nézni, mert emlékek kötnek hozzá. Itt kértem meg a felesé-

gem kezét.
Fekete  Nem értem az összefüggést. Egy nő kezének megkérésétől eltűnnek a szalvétahattyúk?
Zöld  Tudod, egy térben nem csak tárgyak vannak. Hanem emlékfoszlányok is.
Fekete  Emlék-foszlányok, ez jó, lírai. Foszlányok.
Zöld  Igen. Köztük élünk. Például, ha egy hálószobában túl sokszor veszekedtél, egy idő után 

nem esik jól ott aludni. Már nem esik jól ott semmi. Mert ott vannak abban a térben szétszór-
va ezek a rossz emlékek.

Fekete  (mosolyogva) Oké, figyelj, nem akarok tudni a hálószobatitkaidról.
Zöld  Most nem az enyémről beszélek, hanem úgy általában.
Fekete  Igen?
Zöld  Igen.
Fekete  És te azt honnan tudod, hogy általában hogy is van a hálószobákkal?
Zöld  Mire célzol?
Fekete  Semmire. Tényleg. Bocs.
Barack  Inkább rendeljünk. (lapozgatni kezdi az étlapot)
Fekete  Igen, annak nagyon itt van már az ideje. (a saját étlapjába néz)
Barack  (becsukja az étlapot) Nem is értem, minek lapozgatok itt, amikor pontosan tudom, mit 

fogok kérni. Úgy egyeztünk, hogy ugyanazt esszük, mint két évvel ezelőtt. (megsimogatja 
Zöld arcát) Én fácánt ettem, bazsalikomos krumplival.

Csend

eper  Az nem is szerepel az étlapon.
Fekete  Már megint az étlappal jössz.
Zöld  Hát igen, ezen vitatkoztunk egész úton. Én egyáltalán nem így emlékszem. Valami csirkét 

evett, mintha, talán citromos szósszal, vagy…
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Barack  Nem, nem. Fácán, bazsalikomos krumpli. Ez biztos.
eper  (Baracknak) Két évvel ezelőtt? Ezen a helyen?
Fekete  (Epernek) Miért, ő nem ehetett azt? Simán ehetett.
eper  Aha, simán.
Fekete  Ja, pontosan. Simán.

Csend

eper  (becsukja a saját étlapját) Én is ugyanazt kérek.

Sötét

MOEBIUS

Lakás előszobája. A bejárati ajtó előtt Vörös és Meggy. Mellettük egy nagyobb bőrönd és egy 
kisebb. Vörös megragadja a nagyobbikat.

MEggy  Most hova mész?
Vörös  Megmondtam, hogy ha még egyszer előveszed ezt a témát, én leléptem.
MEggy  Csak így? Nem értelek, még csak nem is veszekedtünk!
Vörös  Annál jobb. Legalább most megúsztam anélkül. Szevasz! (indul)
MEggy  Tényleg el akarsz hagyni?
Vörös  (visszafordul) Igen.

Csend

MEggy  Ha azok után, amit együtt… Ha mindezek után is képes vagy… akkor…
Vörös  Igen, mindezek után is.
MEggy  Akkor hagyj el!
Vörös  El is hagylak!
MEggy  Jó!

Csend

Vörös  Elhagylak, és nem jövök vissza.

Csend

Vörös  Tényleg nem jövök vissza.

Csend. Vörös elindul. Visszafordul.

Vörös  Nem viccelek.

Csend. Vörös lassan elindul.



11

MEggy  Ne is gyere.
Vörös  (gyorsan visszafordul) Nem is jövök.

Csend

MEggy  Jó!

Csend

Vörös  Hát jó. (Lassan elindul. Néhány lépés után visszafordul.) A… cuccaimért azért még 
visszajö vök. De azt leszámítva nem jövök. Csak a cuccaimért. Jó?

Csend. Vörös elindul.

MEggy  Nem jó. Várj még egy keveset.
Vörös  (gyorsan visszalép) Jó.
MEggy  Mi rosszat mondtam?
Vörös  Azt, hogy… Megígérted, hogy ezt a témát soha többé nem veszed elő. És most mégis 

elővetted.
MEggy  Hogyne venném elő, amikor te megint…?
Vörös  (közbevág) Úgy, hogy megígérted!
MEggy  Igen, de… (vesz egy mély lélegzetet) Jó, rendben. Mostantól soha többé nem veszem elő. 

Oké? Soha többé. Így akkor maradsz?

Csend

Vörös  De soha többé!
MEggy  Soha többé.
Vörös  Akkor igen. Ha ezt akarod, és tényleg… akkor maradok. (leteszi a bőröndöt)
MEggy  (kifúj) Végre észhez tértél. (odalép Vöröshöz, megöleli) Nem is értem, mi ütött beléd. Csak 

beszélgettünk.
Vörös  (megöleli Meggyet) Igen, beszélgettünk, te meg elővetted azt a témát.
MEggy  Jól van, hát kiszaladt a számon. Megesik.
Vörös  Megesik, de… megígérted, hogy nem fog megesni többé, és látod, mégis.
MEggy  Most viszont megígértem, hogy ez volt az utolsó. Nem?
Vörös  Igen. Igen. Csak múltkor is ugyanezt ígérted.
MEggy  Jó, de kiszaladt…
Vörös  Kiszaladt. Igen. Múltkor is kiszaladt.
MEggy  Megesik. Mondtam.
Vörös  Megesik. Meg azelőtt is megesett vagy százszor.
MEggy  (felnéz Vörösre) Most mit akarsz ezzel?
Vörös  Semmit. Csak arra próbálok rávilágítani, hogy túl sokszor szaladgál ki a szádon ez a téma, 

és… mindegy.
MEggy  És…?
Vörös  És emiatt nem tudok többé benned… Vagyis ezek után te az én szememben… Hagyjuk.
MEggy  Hogy milyen vagyok én a te szemedben?
Vörös  Mindegy.
MEggy  (eltolja magától Vöröst) Nem mindegy. Milyen vagyok én szerinted?
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Vörös  Mindegy. Az a lényeg, hogy béküljünk ki. (megpróbálja újra megölelni Meggyet)
MEggy  (nem hagyja magát) Nem mindegy. Mit akartál mondani?
Vörös  Semmit.
MEggy  De! Fejezd be a mondatot!
Vörös  Nincs értelme. Lépjünk túl rajta.
MEggy  Addig nem tudunk túllépni rajta, amíg be nem fejezed!
Vörös  Te most egy befejezetlen mondat miatt veszekszel velem, aminek még jelentése sincs?
MEggy  Egyáltalán nem veszekszem veled.
Vörös  De veszekszel.
MEggy  Nem veszekszem, teljesen nyugodt vagyok, és nagyon szépen kérlek, teljesen nyugod-

tan, hogy fejezd be azt a kurva kibaszott mondatot.
Vörös  Nem.
MEggy  Nem?
Vörös  Nem.
MEggy  Úgyis tudom, mit akartál mondani.
Vörös  Mit akartam mondani?
MEggy  Ilyet nem mondhatsz rám, érted?
Vörös  Milyet? Nem is mondtam semmit.
MEggy  De gondoltad.
Vörös  Nem gondoltam.
MEggy  De gondoltad!
Vörös  Nem gondoltam!
MEggy  Mit nem gondoltál?
Vörös  Azt, amire gondolsz, hogy gondoltam!
MEggy  Én nem gondolok semmire! Te gondoltad azt rólam!
Vörös  Mit?
MEggy  Betelt a pohár, érted?! Ha ez a véleményed rólam, akkor… akkor én nem is tudom, miért 

élünk mi együtt! (megragadja a kisebbik bőröndöt) Szevasz!
Vörös  Várj!
MEggy  Nem várok. (indul)
Vörös  Nincs rólad semmi véleményem!
MEggy  (megáll) Mi?
Vörös  Vagyis van, de semmi köze ehhez. Kérlek, tedd le azt a bőröndöt!
MEggy  Nem. Elmentem. (indul)
Vörös  Csak egy pillanatot várj még! Kérlek szépen!

Meggy megáll, leteszi a bőröndöt, megfordul. Vörös odalép hozzá.
 
Vörös  Annyira felizgat, amikor el akarsz hagyni.

Vörös magához húzza Meggyet. Szenvedélyesen csókolózni kezdenek.

MEggy  Gyere. (a hálószoba felé húzza Vöröst)
Vörös  Megyek. (közben csókolja)
MEggy  De ezúttal beszélj, jó?
Vörös  (elindul Meggyel, majd megtorpan) Mi?
MEggy  Tudod. Többször mondtam már.
Vörös  Mit?
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MEggy  Soha nem beszélsz szex közben.
Vörös  Szex közben.
MEggy  Igen. (Tovább akarja húzni Vöröst a hálószoba felé, de Vörös elengedi a kezét.)
Vörös  Mégis mi a fenéről akarsz beszélgetni szex közben? A focivébéről?
MEggy  Tudod, hogy értem.
Vörös  Bevezették az elektronikus gólbírót, tudtad?
MEggy  Ne légy ilyen, kérlek.
Vörös  Vagy meséljem el a legújabb olvasmányélményemet?
MEggy  Ne csináld.
Vörös  (eljátssza) Ah, ah, képzeld, drágám, azt írják, hogy 1914-ben, ah, amikor a merénylő 

Gavrilo Princip odalépett…
MEggy  Elég.
Vörös  …ah, odalépett a trónörökös autójához kezében egy Browninggal, ah, fenekedet kicsit 

jobbra, ah, így jó, akkor először nem is Ferenc Ferdinándra lőtt, ah, hanem…
MEggy  Elég már!
Vörös  Igen! Elég! Ezt így nem lehet tovább csinálni! Minek kellett ezt is elrontani, mi? Jó volt 

minden, nem? Akkor minek kellett elrontani?
MEggy  Te rontottad el!
Vörös  Te rontottad el! De mennyire, hogy rohadtul te rontottad el! El kellett rontanod az egyetlen 

dolgot, ami összeköt!
MEggy  Hogy én? Mit, a szexet?
Vörös  Igen.
MEggy  De hát három hónapja nincs szex! Mert három hónapja itt állunk az ajtó előtt!
Vörös  Mit mondtál?
MEggy  Hogy három hónapja nincs… mert három hónapja ez előtt a rohadt ajtó előtt…
Vörös  Megmondtam, hogy ezt a témát ne vedd elő többé.
MEggy  Figyelj…
Vörös  Ugye megmondtam? És te megígérted. Megígérted vagy nem ígérted meg? Kész, én 

leléptem. (Megragadja a nagyobbik bőröndöt, indul.)
MEggy  Te most tényleg el akarsz hagyni?
Vörös  (megáll) Igen. És nem jövök vissza többé! (Vörös elindul)
MEggy  Várj!
Vörös  (visszafordul) Jó.

Sötét

NEM KÖNNYŰ

Szálloda recepciója. Fekete a recepciós pultnak támaszkodik. A pult mögött a recepciós, 
Okker.

Fekete  (Okkernek) Olyanok, mint az aranyhal, érted? A pillanatnyi valóságban élnek. Ezért kell 
hogy magad felé fordítsd a nőt, és dumálj neki. Úgy tartod, magad felé fordítva. Érted? És du-
málsz neki megállás nélkül a… arról, ami eszedbe jut, meg… mindenféle szarról. Ami eszed-
be jut. A lényeg, hogy ne akarj szórakoztató lenni. Nem azért vagy ott, hogy ő szórakozzon. 
(Az órájára néz, majd vissza Okkerre.) Mert mi történik, ha szórakoztató vagy? Amint kifogytál 
a vicces szövegből, a nő otthagy. Érted? Ez történik. Megy vissza a barátaihoz. Ráadásul a 
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szórakoztatás rohadt fárasztó. Nem is értem, egyesek miért kínlódnak vele. Én életemben 
egyszer próbáltam szórakoztató lenni. Úgy kifáradtam, bazmeg… attól is álmos leszek, ha 
csak rágondolok. Szóval nem éri meg. Hanem szórakoztatás helyett mit csinálsz? Dicséred? 
Szépeket mondasz neki? Fenét. Támadsz! (Öklével a tenyerébe csap, Okker ijedten megrez-
zen.) Megmondod neki, hogy utálod. Hogy szarul van felöltözve. Bármit. Nem az a lényeg, 
hogy van felöltözve, csak támadj. Érted? Mert ezzel feszültséget teremtesz, és kizökkented 
a nőt, és az fontos. A nő akkor akad rád, ha vegyes érzelmeket tudsz kelteni benne. Érted? 
Azt mondod neki, hogy szép a mosolya, de szar a ruhája. Vagy mit tudom én. Szép a haja, 
de szúr a szakálla. Ilyenek. Érted? És mire felfogná, fogod a nőt, és kiviszed. Nem engeded 
ellenkezni. Megfogod a csuklóját, és viszed. Érted? Hidd el, egy nő rohadt sok mindenbe be-
lemegy, ha elég határozott vagy. Egyszer például… egyszer rávettem az egyiket, hogy vágja 
le a körmöm. Érted? Pedig csak aznap este találkoztunk. Megismerkedtünk, dugtunk… még 
csak nem is ebben a sorrendben… és reggel levágta. A körmöm. Megmondtam neki, hogy 
vágja le, és… na. (Az órájára néz.) Hol a fenébe van már? (visszanéz Okkerre) Szóval, egy nő 
rohadt sok mindenbe belemegy, de… figyelj, mert ez a legfontosabb: csak addig a pontig 
megy el, amíg nem érzi magát kurvának. Érted? Ez nagyon fontos. Máskülönben manap-
ság már nincsenek kurvák, csak olyanok vannak, akik engedik élni magukban a nőt, meg 
olyanok, akik nem. Csak ők ezt nem tudják. Van bennük valami hülye belső gát, hogy ha ezt 
vagy azt megcsinálom, lotyó vagyok. Így működnek, nincs mit tenni. Ezért aztán… Figyelj, 
mondok egy példát. Vannak nők, akik elmennek veled a hálószobáig, de nem akarnak veled 
csókolózni. Engedik, hogy megdugd őket, de önszántukból nem csókolnak meg. Érdekes, 
nem? Ja. Eleinte én is meglepődtem. Azt hittem… (ellenőrzi a leheletét) hogy velem van baj. 
De aztán rájöttem, mi van. Arról van szó, hogy egy nő, aki aznap ismert meg téged, nem sze-
ret döntéseket hozni. Érted? Azt akarja, hogy te dönts, hogy minden felelősség a tied legyen. 
Mert el akarja hitetni magával, hogy az egész csak úgy… megtörtént. Érted? Fogtad, vitted, 
dugtad. Ő nem is érti, hogy történhetett. A nők imádják így becsapni magukat. Viszont. Ha 
megcsókol téged, az már az ő döntése. Ha hozzád nyúl, kényeztet, az már az ő döntése. 
(Megint az órájára néz, majd vissza Okkerre.) Szóval, ha úgy érzi, hogy bármi, ami köztetek 
történik, rajta múlt és az ő döntése volt… akkor kurvának fogja érezni magát. Érted? És ezt 
egy nő soha, de soha nem akarja. Vagyis, kivéve egyetlen esetet. (Megint az órájára néz, majd 
vissza Okkerre.) Elmondom, hogy ne halj meg hülyén. A kivétel akkor van, amikor szándéko-
san feslett, kihasznált, utolsó lotyó akar lenni. Érted? Amikor azt akarja, hogy megalázzák, 
agyondugják, felmossák vele a padlót. Miért? Mert otthon nagyon rosszul mennek a dolgok. 
Boldogtalan. Bosszút akar állni a férjén. Vagy mit tudom én. Saját magán. Szenvedni akar. 
Érted? Mármost, honnan ismered fel az ilyen nőt? Onnan, hogy beindul arra, ha kemény vagy 
vele. Nemcsak engedelmeskedik, mint a birka, érted? Hanem elvárja, hogy bassz oda neki. 
(Megint a tenyerébe csap, Okker megrezzen.) Nehogy megüsd, ezt csak képletesen mond-
tam. Na jó, ha nagyon akarja, végül is… Az a lényeg, hogy ilyenkor muszáj szemétnek lenned, 
különben még jobban fog szenvedni. Érted? Faszt érted. Figyelj. Csak úgy enyhíthetsz a 
szenvedésén, ha eléred, hogy másnap… De ilyenekbe ne menj bele, jó? Ha ilyennel találko-
zol, inkább menekülj. Szóval. Azt kell elérned, hogy másnap, amikor visszagondol arra, hogy 
előző éjszaka mi minden történt, akkor téged még saját magánál is jobban utáljon. Érted? 
És ez nem könnyű. Rohadtul nem könnyű. Mert egy boldogtalan nő semmit nem utál jobban 
ezen a világon, mint önmagát.

Csend. Érkezik Meggy. Okker bátortalanul felemeli a kezét, és integet neki, mint aki ismeri. 
Meggy elfordítja a fejét.
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Fekete  Hol a kurva életbe voltál idáig?

Meggy meg akar szólalni, Fekete közbevág.

Fekete  Leszarom a kifogásaidat, egy órája várok! (Egyik kezével megragadja, és maga után húzza 
Meggyet, a másikkal elkezdi kigombolni a sliccét.) A liftben fogod kezdeni, világos?

Sötét

A LEVÉL

Iroda. Eper az íróasztal mögött ül. Elég fáradt. Benyit Áfonya.

Áfonya  (bedugja a fejét az ajtón) Jó napot! Ez itt az Letterman Levélfogalmazó? 
eper  Nem, azt csak azért írtuk ki, hogy félrevezessük az embereket. Ez valójában egy titkos 

CIA-börtön.
Áfonya  Igen? Akkor bocsánat. (visszahúzza a fejét, be akarja csukni az ajtót)
eper  Ne, ne, várjon! Csak vicceltem!
Áfonya  (vissza) Akkor ez a Letterman?
eper  Igen, igen. Jöjjön be.
Áfonya  (belép) Akkor jó napot.
eper  (meglepődve) Maga az?
Áfonya  Ki, én?
eper  Maga!
Áfonya  Ismerjük egymást?
eper  Maga az a gyorsírónő a bíróságról.
Áfonya  Honnan tudja?
eper  Én, hát… egyszer behívtak egy tárgyalásra… Ott láttam.
Áfonya  És ilyen jól emlékszik? A gyorsírónőket nem szokták megjegyezni.
eper  Nekem olyan az agyam, mint az arany… elefántnak.
Áfonya  Miért, milyen agya van az aranyelefántnak?
eper  Ragyogó. Khm… foglaljon helyet.

Áfonya leül, maga mellé teszi a táskáját.

eper  Jó nagy táska.
Áfonya  Tessék?
eper  A táskája. Jó nagydarab. De szép.
Áfonya  Ja? Igen. Köszönöm.
eper  Egy nő legyen mindenre felkészülve, ugye?
Áfonya  Pontosan. Remélem, nem volt semmi súlyos.
eper  Micsoda?
Áfonya  A tárgyaláson. Tanúként szerepelt?
eper  Ja? Nem. Vádlottként. Véletlenül elütöttem a férjem egyik volt szeretőjét.
Áfonya  Ó. Csak nem cserbenhagyásos gázolás?
eper  Jaj, nem, isten ments. Nem hagytam cserben. Kiszálltam segíteni.
Áfonya  Az jó.
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eper  Csak segítés közben véletlenül ráléptem az arcára.
Áfonya  Értem.
eper  Háromszor.
Áfonya  Megesik.
eper  Meg.
Áfonya  Aha. Nos, azért jöttem, mert olvastam a hirdetésben, hogy ha levelet készülök írni vala-

kinek, de nem tudom, hogyan fogalmazzam meg… akkor forduljak önökhöz, mert itt minden 
lehetséges helyzetre kész leveleik vannak.

eper  Így igaz. Ha kényes helyzetről van szó, egyes levelek megfogalmazása órákat vesz el az 
életünkből. Kinek van erre ideje? Ha hozzánk fordul, mi pillanatok alatt átadjuk önnek a körül-
tekintően megfogalmazott levelet, amit már rég megírtunk ön helyett.

Áfonya  És ezt hogy csinálják?
eper  Munkatársaink éjjel-nappal tanulmányozzák az emberi interakciókból adódó lehetséges 

helyzeteket. Igyekeznek minél több variációt belefogalmazni a szövegbe. Így ön egy gyors 
testre szabás után már viheti is a kész terméket.

Áfonya  Tényleg bármilyen helyzetre van levelük?
eper  Nem hiszi?
Áfonya  De, csak…
eper  Tegyen egy próbát.
Áfonya  Lássuk csak. (gondolkodik egy darabig) Valaki hosszú ideje tartozik nekem, és szüksé-

gem van a pénzre, ezért szeretném, ha minél előbb megadná.
eper  Tartozás… (beüt valamit a tabletjébe) Hardcore verzió. Itt is van. (olvas) „Idefigyelj, te szar-

tologató szemétláda / te utolsó büdös kurva! Évek óta várok arra a rohadt…”
Áfonya  (közbevág) Nem, nem, nem, valami diplomatikusabbra gondoltam.
eper  Azonnal. (pötyög a tabletjén) Diplomatikus verzió. (olvas) „Kedves pont-pont-pont – ide 

jön a keresztnév. Nagy bajban vagyok. Csak te segíthetsz. A párom hirtelen kórházba került, 
és nincs biztosításunk. / A kicsikémet tegnap elrabolták és elküldték a levágott körmét. A 
kezelés / váltságdíj pont-pont-pont – ide jön a tartozás pontos összege. Ha nem fizetem ki 
három napon belül…”

Áfonya  (közbevág) Köszönöm, ez jó.
eper  Ezért keresett meg bennünket? Tartozást szeretne visszakérni?
Áfonya  Nem, én… nos, közölni akarom a főnökömmel, hogy otthagyom a munkahelyem. De 

nem tudom, hogyan csináljam.
eper  Értem. (pötyög a tableten) Felmondási szándék… Személyes vagy szakmai okokból sze-

retne felmondani?
Áfonya  Személyes. A főnök miatt.
eper  Értem. (pötyög) Itt is van.(olvas) „Te zsíros képű disznó!”
Áfonya  A főnököm nő.
eper  (olvas) „Te hájas tehén!”
Áfonya  Az a helyzet, hogy elég jó viszonyban vagyunk.
eper  (pötyög, olvas) „Hogy ityeg, ribanc?”
Áfonya  Nem ennyire közeli… legalábbis részemről egy… ez egyszerűen egy jó munkahelyi kap-

csolat.
eper  (pötyög, olvas) „Szia, pont-pont-pont! Remélem, jól vagy.”
Áfonya  Ez így rendben van.
eper  (olvas) „Régóta dolgozunk együtt, és soha nem volt közöttünk komolyabb nézeteltérés. De 

mivel őszintén tisztellek, úgy érzem, el kell mondanom, hogy legutóbb túl messzire mentél.”
Áfonya  Ez biztos, hogy jó lesz?
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eper  Igen. Udvarias, de határozott. Ezek a leghatékonyabb leveleink. Engedelmével, folytatom. 
(olvas) „Igencsak elgondolkodtatott a kettőnk munkahelyi viszonyát illetően az a kijelentésed, 
miszerint kikötöznél az ágy négy sarkához, és kinyalogatnád a hajlataimból a tejszínhabot.”

Áfonya  Nos, nem egészen ezt mondta.
eper  Nem?
Áfonya  Tejszínhab helyett gyümölcszseléről volt szó.
eper  Értem. (a tabletre mutat) Elnézést, a variációk néha lassabban töltődnek be. Folytatnám.
Áfonya  Rendben.
eper  (a tabletre néz) Hoppá.
Áfonya  Mi az?
eper  Idáig tartott a minta. A levél további tartalmáért már fizetnie kell.
Áfonya  Igen? De még nem tudom, hogy jó-e a levél.
eper  Még szép, hogy jó. De ha elégedetlen lenne, visszafizetési garanciát vállalunk.
Áfonya  (elgondolkodik) Mondja csak… Maguk is szokták használni ezeket a leveleket?
eper  Persze.
Áfonya  És mindig beválnak?
eper  Minden felhasznált levelet a hatékonyság alapján pontozunk. Eddig nem volt 9-es alatti 

pontszámunk.
Áfonya  És az jó?
eper  Nagyon jó. De ha gondolja, tehetünk egy próbát.
Áfonya  Milyen próbát?
eper  (pötyögni kezd a tabletjén) Szeretnék magának küldeni egy levelet.
Áfonya  Jó.
eper  Úgy értem, tényleg gondolkodom rajta. Hetek óta ez jár a fejemben. Csak nem gondoltam, 

hogy betoppan ide, ezért még nincs testre szabva.
Áfonya  Levelet akart írni nekem? De miért?
eper  Olvasom, jó? (olvas) „Kedves pont-pont-pont!” Ide jön a maga neve.
Áfonya  Igen.
eper  (olvas) „Engedd meg, hogy tegezzelek.”
Áfonya  Jó.
eper  „Valójában nem a bíróságról / színházból / abból a buliból ismerlek. Hanem onnan, hogy 

láttalak a férjemmel. Tudom, hogy találkozgatsz vele.”
Áfonya  Mi? Én? Kivel?
eper  „Legutóbb a Teinben / Livingben / G. Caféban láttalak benneteket.”
Áfonya  Ja, vele? Ő a férjed?
eper  Igen.
Áfonya  (a tabletre mutat) És honnan tudja az az izé, hogy mindegyik helyen jártunk? 
eper  (folytatja az olvasást) „Nem haragszom egyikőtökre sem. Aki rád néz, rögtön látja, miért 

tetszel a férfiaknak. / Nagyon fel vagyok dúlva. Fogalmam sincs, mit eszik rajtad. De nem ez 
a fontos. Tény, hogy te többet tudsz nyújtani neki, mint én.”

Áfonya  De köztünk nem is…
eper  (közbevág) „Tudom, hogy számodra ez csak egy kaland. Talán az ő részéről is annak indult. 

De most már kezd komolyra fordulni a dolog.”
Áfonya  Hogyhogy komolyra?
eper  „Nézz rám, majd nézz magadra: te sokkal szebb vagy, mint én. / Valójában nagyon is jól 

tudom, mit eszik rajtad: a fiatalságodat, de ne izgulj, elmúlik.
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 A te bőröd feszes, mint egy kamaszlányé / fehér, mint az antarktiszi hó / egzotikus, mint az 
illatos arabkávé / selymes, mint a legfinomabb barack. A szemed, mint egy ragyogó smaragd 
/ pompás zafír / tündöklő tigrisszem.”

Áfonya  Zavarba hozol.
eper  „A hajad selymes és dús. Feketén csillog, mint mandulaolajjal ápolt ébenfa szelence / lán-

gol, mint az aranybarna tengeri homok a naplementében.”
Áfonya  Talán ennyi elég is…
eper  (közbevág) „A hangod gyönyörűen csilingel. El tudom képzelni, mennyire feltüzeled őt vele 

szeretkezés közben.” (letérdel Áfonya mellé)
Áfonya  De hát nem is feküdtünk le. Mi… mi csak…
eper  (közbevág) „Nem versenyezhetek veled, hiszen sokkal szebb vagy nálam. De tudod, ne-

kem csak ő van. Te akárhány férfit szerezhetsz magadnak. Amikor csak akarsz. Te vagy a 
legszebb nő, akit ismerek. Én viszont? Nézz rám. Ha őt elveszítem, soha nem lesz többé 
senkim.” (fél karjával átkarolja Áfonya lábát)

Áfonya  Miért veszítenéd el, amikor…? Kérlek, állj fel, ez nagyon kínos.
eper  „Tudod, hogy álmában / szeretkezés közben a te nevedet ismételte? Észre sem vette. Úgy 

sírtam azután. Istenem, hogy sírtam. Ömlöttek a könnyeim órákon át, megállás nélkül.”
Áfonya  (megpróbálja kiszabadítani magát Eper öleléséből) Kérlek, állj le!
eper  (sírva) „Most is sírva könyörgök, hogy hagyd meg őt nekem. Tőled függ a boldogságom. 

Az életem. (keservesen zokog) Bármit megteszek neked, bármit! Csak ne vedd el őt tőlem! 
Könyörgök! Ne vedd el őt tőlem!”

Áfonya  (kiszabadítja magát) Nem érdekel a férjed! Soha többé nem akarom látni! (kirohan)

Eper abbahagyja a sírást. A tabletre néz, pötyög.

eper  9,8-as.

Sötét

TÁRGYALÁS

Bírósági tárgyalóterem. Az asztal mögött Narancs és Okker.

narancs  (hosszan nézi Okkert) Maga kicsoda?
Okker  Gyakornok vagyok, bírónő.
narancs  A rendes gépírónőm hol van?
Okker  Beteget jelentett.
narancs  És nekem miért nem szólt?
Okker  Nem tudom, bírónő.
narancs  Holnap meg ne lássam itt magát. A rendes gépírónőmet akarom. Világos? (kelletlenül, 

kifelé) Hívják be a következőt!

Belép Meggy és Vörös.

Vörös  Jó napot kívánok, én…
narancs  Álljanak, kérem, oda.
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Vörös  Bírónő, én csak fél órával ezelőtt értesültem erről az egészről, és…
narancs  Majd akkor beszéljen, ha kérdezem. Kérem, álljanak a helyükre.

Meggy és Vörös elfoglalják a kijelölt helyüket. A bírónő lapozgatja az elé tett iratokat.

Vörös  Elnézést, bírónő, én csak azt szeretném…
narancs  (közbevág) Majd ha kérdezem! Addig ne szeressen semmit. (Lapozgatja az iratokat. 

Felnéz Meggyre) Itt azt írja… (Okkernek) Mi lesz? Kezdjen hozzá. 

Okker gépelni kezd.

narancs  (Meggynek) Itt azt írja, hogy ön azt szeretné, a válást a férje hibájából mondjuk ki.
MEggy  Igen, bírónő.
narancs  (Vörösre néz) Meg tudom érteni.
Vörös  Hogyhogy az én hibámból? Mostanig azt sem tudtam, hogy válni akar! És ő sem. Azt 

mondja, egy volt diákja ébresztette rá, hogy boldogtalan.
narancs  Kérdeztem?
Vörös  Nem.
narancs  Akkor?
Vörös  Elnézést.
narancs  (nézegeti a papírokat, majd Vörösnek) Igaz, hogy mióta kirúgták a szállodából, ahol 

dolgozott, nincs állása?
Vörös  Ez… igaz. Jó állás volt. Sok borravaló, minden… De keresgélek, bírónő, szüntelenül ke-

resem az új állást azóta is! 
narancs  Hogyne. Hogyne. (Lapoz. Meggynek) Ön itt azt állítja, hogy a férje alkoholista.
MEggy  Igen.
Vörös  Én? Már hogy lennék…?
narancs  (Vörösre néz) Ami egyébként látszik is.
Vörös  De hát én soha nem is…
narancs  (a papírokat böngészve) Azt írja, minden este megiszik egy üveg… mi ez? Genf… 

Glenn… fiddics… skótviszkit.
Vörös  Glenfiddich. [ejtsd: glen-fidihh]
narancs  Tehát igaz.
Vörös  Nem, dehogy, én csak a bírónő kiejtését… én csak korrigálni…
narancs  Most meg a kiejtésemmel kötözködik?
Vörös  Dehogy, bírónő, én… és az a viszki különben is nagyon drága.
narancs  Tehát minden pénzüket elveri italra.
Vörös  Nem!
narancs  (a papírokra pillant) Valóban, itt azt írja, tényleg nem italra veri el. Hanem szerencsejá-

tékra.
Vörös  Milyen szerencsejátékra? Soha nem játszom!
narancs  Értem, hogy magának ez nem játék. Azt gondolja, hogy biztosra megy, ugye? Hogy 

egész biztosan nyerni fog.
Vörös  Nem! Én soha…
narancs  (a papírokat böngészve) Továbbá azt is állítja az ön kedves felesége, hogy ön kábító-

szer-élvező is.
MEggy  Így van.
Vörös  Tessék?
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narancs  (a papírokat böngészve) Rendszeresen szív marihuánát és heroint.
Vörös  Ez nem igaz! Különben is, a heroint nem szívni szokás, hanem szúrni.
narancs  Látom, szakértő a kérdésben.
Vörös  Nem erről van szó. Hanem ez… ezt mindenki tudja.
narancs  Ne mondja. És aki esetleg nem annyira jártas ebben a témában, mint ön… az hülye?
Vörös  Nem, Isten ments, én… én nem akartam senkit minősíteni… én…
narancs  (a papírokat böngészve) Igaz, hogy ön rendszeresen viseli a felesége fehérneműjét?
Vörös  Dehogyis, hát nem is jön fel rám!
narancs  Értsem ezt úgy, hogy időnként kipróbálja, csak konstatálja, hogy szűk?
Vörös  Nem, egyáltalán nem próbálom ki!
narancs  Hanem mit csinál vele?
MEggy  Felhúzza, és jól kitágítja.
narancs  Az nem szép dolog.
Vörös  Nem igaz!
narancs  Tehát ön szerint szép dolog?
Vörös  Nem!
MEggy  Hát nem is.
narancs  (a papírokat böngészve) Igaz, hogy ön agresszív a házastársával?
Vörös  Ez nevetséges! Soha egy ujjal nem nyúltam hozzá.
narancs  (a papírokat böngészve) Épp ez a baj. Hogy sem ujjal, sem mással nem nyúlt a felesé-

géhez az elmúlt hónapokban.
Vörös  Tessék?
narancs  Kedves felesége azt írja, ön hazudott a szexuális orientációját illetően.
Vörös  Ez meg mi a fenét jelent?
narancs  Azt, hogy ön a férfiak iránt vonzódik.
Vörös  Mi? Nem vagyok buzi!
narancs  Hogy mondta?
Vörös  Nem vagyok buzi!
narancs  (Okkernek) Jegyezze: homoszexuális és homofób.
Vörös  De nem vagyok se homofób, se homoszexuális, se buzi!!!
narancs  Kérem, őrizze meg a nyugalmát. Ön ahhoz a nemhez vonzódik, amelyikhez kedve tart-

ja. Nem azért vagyunk itt, hogy ezt minősítsük.
Vörös  De nem azért nem fekszünk le, mert buz… homo…!
narancs  (a papírokat böngészve) Mi a helyzet a fogkrémmel?
Vörös  A fogkr…? (Meggynek) Nem hiszem el, hogy ezt is beleírtad!
MEggy  Nem tehettem mást.
Vörös  Mi az, hogy nem tehettél mást?! Talán ott állt a Gestapo, és pisztolyt tartott a halánté-

kodhoz?!
narancs  (Vörösnek) Tehát igaz?
Vörös  (Meggynek) Beleírtad a fogkrémet, de arról persze hallgatsz, hogy azt kéred, hogy beszél-

jek szex közben!
narancs  Tessék?
Vörös  (Narancsnak) Elnézést, bírónő, csak egy pillanat. (Meggynek) Egy szóval sem írod, hogy 

folyton jössz ezzel a beszélgetős hülyeséggel.
MEggy  Nem hülyeség!
narancs  (Vörösnek) Azt kérte öntől, hogy beszéljen szex közben?!
Vörös  Igen.
narancs  Soha ki nem állhattam, amikor azt kérték tőlem, hogy beszéljek szex közben.
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Vörös  Ugye?
narancs  (Meggynek) Mégis miről kéne beszélgetnie, talán a focivébéről?
Vörös  Erről van szó.
narancs  Németország szétverte Brazíliát, tudta?
Vörös  Bizony, porrá alázta.
narancs  Én mondjuk a németekkel tartottam.
Vörös  Nyilván, bírónő. Sejtettem is.
narancs  (Meggynek) Vagy be kellene számolnia a legújabb olvasmányélményeiről?
MEggy  De bírónő, én azt nem úgy értettem, hogy…
narancs  (közbevág) Ah, drágám, ah, tudod, kire célzott Gavrilo Princip, amikor, ah, odalépett 

Ferenc Ferdinánd autójához?
Vörös  A bírónő is olvasta?!
narancs  Aha. Nem rossz sztori, ugye?
Vörös  Nem, nem.
narancs  (Hirtelen Meggy felé fordul. Szigorúan) A felperes kérését, miszerint a válást mondjuk ki 

a férj hibájából, a bíróság elutasítja! A felperes leghamarabb kilencven napon belül nyújthat be 
újabb válási keresetet. A tárgyalást berekesztem! (kalapácsával rácsap az asztalra)

Sötét

SEMMI II.

Botanikus kert. Áfonya és Barna egy padon.

BarNa  De most komolyan. Mi van?

Csend

Áfonya  Semmi.

Csend

BarNa  Elrontottam valamit?

Csend

BarNa  Mit csináltam rosszul?

Csend. Áfonya vállat von.

BarNa  Szóval rosszul csináltam valamit. De mit?

Csend

Áfonya  Semmit.
BarNa  Biztos?
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Csend

BarNa  Most már tényleg mondd el, mi a baj!

Csend
Áfonya  Semmi.
BarNa  Az a baj, hogy láttál abban a bárban?

Csend

BarNa  De ugye tudod, hogy nem volt köztünk semmi?

Csend

BarNa  Utána elváltunk, ment mindenki a maga dolgára. Hozzak tanúkat?

Csend

BarNa  Vagy nem ez a baj?

Csend

BarNa  Akkor mi?
Áfonya  Semmi.

Csend

BarNa  Biztos?

Csend. Áfonya vállat von.

BarNa  Akkor áruld már el, mi a baj.

Csend

BarNa  Semmi.

Sötét

DISZKRÉT

Szálloda recepciója. A pult mögött senki. Fekete és Barack a pult előtt áll. 

Fekete  (megsimogatja Barack nyakát) Remélem, ízlett a fácán.
Barack  (mosolyogva hozzásimul Feketéhez) Soha nem ettem még ilyen finomat.
Fekete  És az éjszakának még nincs vége.
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Megcsókolják egymást.

Fekete  (körülnéz) Csak ez a hülye recepciós lenne már itt. Az egész életem azzal telik, hogy vala-
kire mindig várnom kell. (megnyomja a csengőt a pulton)

Barack  Miért ezt a szállodát választottad?
Fekete  Ez volt a legközelebb az étteremhez.
Barack  Én útközben láttam még kettőt.
Fekete  Igen? Nem baj. Azok nem ilyen jók.
Barack  Miből gondolod?
Fekete  Nézd meg a berendezést. Az egész előcsarnok milyen ízléses… és milyen diszkrét! Ha 

bejöttél, kintről nem lát senki. Érted? Nagyon diszkrét. Meg minden. És nézd, milyen finoman 
tüntetik el a szögleteket, hogy kanyarodik a fal, meg a fényforrások íveit, meg ahogy a fény 
rávetül a vörös bőrre. Ki van ez találva.

Barack  (körbepillant) Aha.
Fekete  De ez még semmi, majd meglátod a szobát. Minden fehér és kávébarna. Szuperalacsony 

ágy, egyedi tervezésű berendezési tárgyak, tapsra halványuló fények…
Barack  Honnan tudod?
Fekete  Láttam a neten. (körülnéz) Hol van már ez az alak? (Megnyomja a csengőt a pulton. Ba-

rackra néz) Valami baj van?
Barack  Lehet, hogy mégsem volt ez jó ötlet. Mennem kéne.
Fekete  Ne viccelj már! Mért kéne menned?
Barack  Korán kelek.
Fekete  Szombaton?
Barack  Nagybátyám betegeskedik. Megígértem, hogy reggel meglátogatom.
Fekete  Ő annak a cégnek a tulajdonosa, ugye, a hogy hívják már…?
Barack  Igen. És csak én vagyok neki. Úgyhogy…
Fekete  Várj még egy kicsit. Mindjárt itt lesz (körülnéz) az a szemét kis tetű, aki elrontja az éjsza-

kámat.

Csend

Barack  (indulni készül) Mikor látlak legközelebb?
Fekete  Hunyd be a szemed.
Barack  (behunyja) Miért?
Fekete  Akkor látsz legközelebb, amikor kinyitod a szemed.
Barack  (kinyitja) Jó, de ezután legközelebb.
Fekete  Fenn a szobában.
Barack  Tudod, hogy értem.
Fekete  Nemsokára. Pár hét múlva.
Barack  Csak? Hogyhogy? Miért olyan soká?
Fekete  Kivettem egy kis szabadságot. Megyünk a feleségemmel a hegyekbe.
Barack  Értem. (szünet) És hova? Persze csak… ha nem vagyok indiszkrét.
Fekete  Egyelőre csak ide. Most lesz az eljegyzési évfordulónk. Vagy volt. Vagy mit tudom én. De 

jövőre kinéztük az olasz Alpokat.
Barack  Az biztos szép.
Fekete  Ja. Ha bejön ez a mostani üzlet, veszek egy új autót, és irány Lombardia. 
Barack  Hm. Nekem sem ártana egy kis hegyvidéki kiruccanás.
Fekete  (körülnéz, keresi a recepcióst) Ja. Az nem árt.
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Érkezik álmosan Vörös, a recepciós.

Fekete  Végre, a rohadt életbe. (átöleli Barackot) De mielőtt becéloznánk a hegyeket, van egy 
javaslatom.

Vörös  (beáll a pult mögé) Jó estét. Elnézést, elnyomott az álom.
Fekete  (Vörös elé tolja a hitelkártyáját) Egy szobát kérünk ma éjszakára.

Vörös elveszi a kártyát, behelyezi a gépbe.

Barack  (Feketét ölelve) És mi volna az a javaslat?
Fekete  Hogy tegyünk most egy tudományos hegymászókísérletet odafent. (halkan) Kipróbáljuk, 

hogy túrabakancs, felszerelés és ruha nélkül fel lehet-e jutni a csúcsra. 
Barack  (mosolyogva) Nem is tudom…
Fekete  Benne vagy? Pusztán a tudomány és a sport fejlődése érdekében.
Barack  Ha kizárólag önzetlen, tudományos cél vezérel… akkor azt hiszem… (megcsókolja)
Vörös  (Feketének) Uram, ön ma ingyen használhatja a szobánkat. 
Fekete  Tessék?
Vörös  Nem kell fizetnie semmiért. (visszaadja a hitelkártyát)
Fekete  Á, oké. Köszi! (Baracknak) Így még jobban fogjuk érezni magunkat.
Barack  Jó, de… hogyhogy nem kell fizetni?
Fekete  Most nem az a lényeg, hogy hogyhogy. Nem kell, és kész.
Vörös  Ez egy kedvezmény.
Barack  Milyen kedvezmény?
Fekete  Nem számít.
Vörös  Az úr az elmúlt harminc napban kilencszer vette igénybe szállodánk szolgáltatásait. A 

tizedik ingyenes.
Barack  Mi? (elengedi Feketét) Kilencszer voltál már itt? Egy hónap alatt?!
Vörös  Igen. A tizedik a ház ajándéka.
Fekete  Ez valami tévedés. Oké? (visszacsúsztatja a hitelkártyát Vörös elé) Khm-khm. Nézze meg 

még egyszer.
Vörös  Biztosíthatom, uram, hogy nem…
Fekete  (közbevág) Mondom, tévedés! Ellenőrizze még egyszer! És ezúttal… khm!
Vörös  Máris. (ellenőrzi, majd a képernyőre mutat) Egész biztosan önről van szó.
Fekete  Nem én vagyok az egyetlen, akit így hívnak. Vegye le a pénzt, és kérjük a szobakártyát.
Vörös  De látom az adatait itt, a képernyőn. Ön az.
Barack  Te ide szoktál járni?!
Fekete  Ugyan már, mért járnék ide? Nem vagyok én liftes fiú. (Vörösnek) Még egyszer mondom: 

ez tévedés! Világos?!
Vörös  Nem tévedés, uram. Örömmel közölhetem, hogy minden ingyen van. A szoba, a minibár, 

a szobaszerviz, a reggeli…
Barack  Ide szoktál hozni más nőket is, ugye?
Fekete  Ugyan már. (Vörösnek) Vegye le a pénzt, és kérem a szobakártyát!
Vörös  De hát nem kell fizetnie.
Fekete  De én fizetni akarok!
Barack  Mekkora marha vagyok.
Fekete  Dehogy vagy marha. (Vörösnek) Talán nem jó a pénzem?! Büdös?!
Vörös  Tessék?
Barack  Azt hittem, én vagyok az egyetlen, és…



25

Fekete  Persze, hogy te vagy.
Barack  Mármint a feleségeden kívül.
Fekete  Ja, rajta kívül, ja. Nyilván. (Vörösnek) Mi lesz?! Vegye le azt a rohadt pénzt!

Vörös habozik. Fekete dühösen felugrik a pultra, és megragadja Vörös gallérját.

Fekete  Vegyen le kétszer annyit! Utalja át az egészet a saját számlájára, leszarom, csak vegye 
már el a pénzem!!!

Vörös  Kérem, ne! Higgye el, ez nem vicc, ma tényleg minden ingyen van!
Barack  Azt hittem, hogy köztünk van valami… különleges.
Fekete  (a pultról) De hát van is. Mondom, hogy tévedés. Tudod, milyenek ezek a gépek. (Vörös-

nek) Utalja át magának az összes pénzemet, csak fogja be a mocskos pofáját, és adjon egy 
kurva szobakártyát!!!

Vörös  Kérem, én… megszegném a szálloda szabályait, ha kifizettetném…
Fekete  (közbevág) Hallotta már a büdös életben azt a büdös szót, hogy „diszkréció”?!
Vörös  De én nem…
Fekete  (közbevág) Sejtettem, hogy nem hallotta! Hogy találta meg a város legjobb szállodája a 

világ legszarabb recepciósát?!
Vörös  Nem tudom, uram, én…
Barack  Azt mondtad, hogy szeretsz.
Fekete  (a pultról) Nem egészen ezt mondtam, de felfoghatjuk úgy is, hogy bizonyos értelemben…
Barack  Micsoda?
Vörös  Persze, hogy szereti, hiszen a város legjobb szállodájába hozta!
Fekete  Kuss legyen! Előbb megvárakoztat! Ezzel elrontja az egész szexuális feszültséget, ann-

yira, hogy a nő elkezd nekem a beteg nagybátyjáról beszélni! Aztán beköp!
Barack  Ne hívj többé, oké?! (kimegy)
Fekete  Várj! (Leugrik a pultról. Vörösnek) Látja, mit csinált?! Úgy ki fogom rúgatni innen, hogy az 

orrával szántja fel a parkolót! (elindul Barack után) Várj, mehetünk másik szállodába is! (kisiet)

Sötét

A FÉRFIFALÓ

Zöld alsógatyában, egy masszázságyhoz kötözve. Szája betömve. Fölötte alsóneműben tér-
del Áfonya, kezében kés.

Áfonya  (Zöldnek) Kérdeztél valamit? Bocs, nem hallottam jól. Hát, ha már így rákérdeztél, a vá-
laszom „igen”. Vagy legyen inkább „nem”? Választhatsz. Igen, meg foglak ölni. Nem, innen 
nem jutsz ki élve. (szünet) Minden férfival ezt csinálom, miután… De ugye nincs ebben semmi 
különös? A természetben ez tök normális, az imádkozó sáskák is ezt teszik. Nem? De. (kis 
szünet) Tudod, folyton kérdezik, miért olyan nagy a táskám. Hát ezért. Mert minden szüksé-
ges eszközt magamnál hordok. Filéző kés, nyúzókés, csontozó kés, csapókés… még egy 
svájci bicskám is van. Sose lehet tudni. (kis szünet) Jó, nem épp minden férfival végzek. Csak 
a hűtlenekkel. Ilyen szempontból más vagyok, mint az imádkozó sáskák. De sajnos mind 
hűtlenek vagytok. (kis szünet) Tudom, hogy én csábítottalak, de nemet kellett volna monda-
nod. Elvégre feleséged van. (kis szünet) Kicsit azért sajnálom ezt az egészet. Neked legalább 
volt modorod, nem úgy, mint… A múltkor például valami szállodai recepciós vagy mi… jaj, 
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úgy felhúzott! Igen, recepciós volt. Állok a bárpultnál, ő végig dumál nekem, és amint körül 
akarok nézni, erőszakkal visszafordít, maga felé. És mondja tovább a szöveget. Valami nőről, 
aki egyszer tett neki egy ígéretet, és akibe ezért szerelmes lett, vagy… mindegy, valami lúzer 
sztori, nem volt benne semmi szórakoztató. Aztán megragadja a csuklómat, és kivisz. Csak 
úgy, kérdezés nélkül. Mekkora tuskó, nem? Ugye. Nem ellenkeztem, de csak azért mentem 
el vele, hogy megszabadítsam a világot egy ilyen idiótától. Kicsit álljon helyre az egyensúly. Ez 
a baj veletek egyébként. Hogy nincsenek köztünk egyensúlyban a dolgok. Bár nemcsak ez. 
(szünet) Tessék? Tényleg hallani akarod? Hát jó. (szünet)

 Mert nem figyeltek. Soha nem figyeltek arra, amit mondok, hanem alig várjátok, hogy végre 
elkezdhessetek magatokról beszélni.
Mert többet dicsértek előttem más nőket, mint engem.
Mert gyerekként kezeltek, pedig ti viselkedtek gyerekesen.
Mert soha nem akartok útbaigazítást kérni, ha eltévedünk egy idegen helyen, hanem tudálé-
koskodtok, és inkább rossz irányba megyünk tovább.
Mert túl kiszámíthatóak vagytok, és ragaszkodtok a szokásaitokhoz.
Mert összezuhanyozzátok a fürdőszobát.
Mert undorító vicceitek vannak.
Mert nem beszéltek az érzelmeitekről, de még a gondolataitokról sem.
Mert ha dühös vagyok, folyton azt mondjátok, hogy nyugodjak meg.
Mert csak akkor aggódtok értem, ha le akartok feküdni velem.
Mert fehér zoknit viseltek, meg szandált, meg bőrmellényt, vicces feliratú pólót, bő bokszer-
alsót, terepszínű nadrágot, strandpapucsot, mélyen kivágott V nyakút, hegyes orrú félcipőt, 
aranyláncot és focistatrikót.
Mert nem borotválkoztok rendesen, elhanyagoljátok magatokat, tőlem viszont elvárjátok, 
hogy legyek tökéletes.
Mert vezetés közben káromkodtok, szidjátok a nőket, és hülyén előztök.
Mert összevissza kapcsolgatjátok a tévét.
Mert szex közben megkérdezitek, hogy jó-e nekem, amikor pedig éreznetek kellene, hogy 
milyen. És ha már itt tartunk…
Mert azt hiszitek, hogy minden, amit az interneten láttatok, tényleg működik az ágyban.
Mert olyan furán bámultok rám, amikor én vagyok felül, mintha elrontottam volna valamit.
Mert pont akkor álltok meg, amikor nekem a legjobb.
Mert nem tudtok bánni a kezetekkel.
Mert akkor akarjátok bevetni a nyelveteket, amikor nem érzem magam tisztának és vonzó-
nak.
Mert haraptok.
De legfőképpen: mert mindezeket másokkal is megteszitek.
Semmit nem gyűlölök jobban bennetek, mint ezt. Hogy képtelenek vagytok elköteleződni. 
Ideig-óráig jó vagyok nektek, aztán… És persze rögtön találtok egy kifogást, hogy miért. De 
térjünk a lényegre. A húsod, ahogy nézem, körülbelül másfél hónapig lesz elég. Igyekszem 
változatosan enni, úgyhogy sokféleképpen foglak elkészíteni. Szerinted is ez a legjobb bünte-
tés a nőfalóknak? Én találtam ki. Na, viszlát! (felemeli a kést) Jaj, várj csak! Egy utolsó kérdés. 
(leengedi a kést) Szeretsz?

Sötét
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SZÉP SZÓ

Konditerem. Két szobabicikli. Az egyiken Meggy teker. Érkezik Okker, felül a másik biciklire, és 
tekerni kezd. Ránéz Meggyre.

Okker  Tanárnő! (Felemeli a kezét, ugyanúgy, mint amikor a szállodában találkoznak.)
MEggy  (Okkerre néz, először nem ismeri fel, majd hirtelen) Jaj, te vagy az? Hű. Hogy megnőttél!
Okker  Hát igen. Ez szokott történni a gyerekekkel, általában.
MEggy  Hi-hi. Igen. De rég nem láttalak! Mi újság veled?
Okker  Bemelegítek.
MEggy  Az jó. Nekem ez már a levezető. Ide szoktál járni?
Okker  Mostanában igen. Nemrég költöztem a közelbe.
MEggy  Aha, az jó. Nahát, hogy ennyi idő után…
Okker  Igen.
MEggy  Mióta is…?
Okker  Hatodik óta. Ötödik vége, igazából. Mióta a tanárnő otthagyta az iskolát.
MEggy  Tényleg, igen. Rég volt.
Okker  Nagyon sajnáltam, hogy el tetszett akkor menni.
MEggy  Én is, de hát… ilyen az élet.
Okker  Ilyen. De miért tetszett akkor elmenni, tanárnő?
MEggy  Csak ideiglenesen voltam nálatok. Helyettesítettem a földrajztanárnőt, amíg gyesen volt.
Okker  Kár. Hogy csak ideiglenesen. A tanárnő volt a kedvenc tanárnőm.
MEggy  Aranyos, hogy ezt mondod.
Okker  De komolyan.
MEggy  Te is jó fej voltál. Hm, rég volt. És ezek szerint most itt laksz a városban.
Okker  Itt, igen.
MEggy  És mit csinálsz mostanában?
Okker  Egy ideig pincér voltam egy étteremben, csak egy hisztis vendég kirúgatott. Most egy 

szállodában dolgozom, mint recepciós. De nemrég beiratkoztam jogra, úgyhogy…
MEggy  Tényleg? Az én férjem is szállodai recepciós! Volt. Most éppen… most nem az.
Okker  Hm.
MEggy  Igen.

Csend. Tekernek.

Okker  Emlékszik még arra az ötödikes osztálykirándulásra, tanárnő?
MEggy  A barlangnál?
Okker  Aha.
MEggy  Persze, hogy emlékszem. Nem volt valami jól sikerült kirándulás.
Okker  De, szerintem nagyon jól sikerült kirándulás volt.
MEggy  Fura, hogy ezt mondod.
Okker  Miért?
MEggy  Hogy miért? Lássuk csak. Lezuhantál a szikláról, eltört mindkét lábad, és miután megta-

láltalak, még vagy másfél órát vártunk a hegyimentőkre a zuhogó hideg esőben. A legtöbb 
ember nem így képzel el egy jól sikerült kirándulást.

Okker  Lehet. De nekem jó volt akkor ott a tanárnővel lenni.
MEggy  Igen?
Okker  Igen. Én… mindig is szerelmes voltam a tanárnőbe.



28

MEggy  Ó. Ez… aranyos.
Okker  Mi az aranyos benne?
MEggy  A gyerekszerelem. Az mindig aranyos.
Okker  Ez nem gyerekszerelem, tanárnő. Mikor először belépett az osztályba, nekem elakadt a 

lélegzetem. Én akkor rögtön magába szerettem.
MEggy  Hi-hi.
Okker  És ez nem múlt el azóta sem.
MEggy  Tessék?
Okker  Mondom, azóta is halálosan szerelmes vagyok a tanárnőbe.

Csend

Okker  Még soha nem voltam nővel. És nemhogy kapcsolatom nem volt, de még csak nem is 
csókolóztam senkivel. Vártam a tanárnőre. Tudtam, hogy egyszer újra találkozni fogunk. Csak 
ki kell várni. És most végre találkoztunk. 

Csend

MEggy  Hát, erre nem is tudom, mit…
Okker  (közbevág) A tanárnő boldog?
MEggy  Hogy találkoztunk?
Okker  Nem, az élete. Boldog a házassága?
MEggy  Ez mégis miféle kérdés?
Okker  Tudja, miért nem boldog?
MEggy  Honnan veszed, hogy…?
Okker  (közbevág) Mert nem tartotta be az ígéretét. 
MEggy  Ó, szuper, már te is ezzel jössz. Milyen ígéretem?

Csend

Okker  Amikor ott feküdtem a sziklák közt, törött lábakkal, tele zúzódásokkal, a zuhogó esőben, 
reszketve… emlékszik, tanárnő? Vártuk a mentőket, és a tanárnő ölelt engem, próbált me-
legíteni és nyugtatni. Emlékszik, mit mondott? Azt mondta, hogy ne féljek, mert vigyázni fog 
rám. Mindig vigyázni fog rám.

MEggy  Míg jönnek a mentők.
Okker  Nem, nem. Mindig. Így mondta. „Ne félj, mindig vigyázni fogok rád.” Mondhatta volna, 

hogy „vigyázok rád, míg jönnek a mentők”, de nem ezt mondta. Hanem tett egy fontos ígé-
retet.

MEggy  Félhalott voltál… féltél… meg akartalak nyugtatni.
Okker  Tett egy ígéretet. Amit nem tartott be.
MEggy  Jó, elképzelhető, de egy extrém helyzetben mondunk dolgokat, amik…
Okker  (közbevág) Az nem egy extrém helyzet volt, hanem az én helyzetem, az én életem. És én 

számítottam a tanárnőre. És vártam. Egész életemben vártam, hogy jöjjön, és vigyázzon rám. 
És a tanárnő nem jött. (elkezd egyre gyorsabban tekerni)

MEggy  Mégis mit kellett volna tennem? Csak úgy ott teremni mindig, amikor…?
Okker  (közbevág) Én vártam. Hiszen megígérte. És nem értettem, hogy amikor a nagyobb osz-

tályos fiúk megfogtak, és beledobtak egy szemeteskukába az iskolaudvaron… akkor hol volt 
a tanárnő? Miért nem vigyázott rám? Vagy amikor tüdőgyulladással feküdtem a kórházban, 
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és nem volt, kihez szólnom? Vagy amikor megműtöttek? Hol volt? Vagy amikor a szüleim 
bezártak a lakásba, és egész nap hiába vártam rájuk…

MEggy  Figyelj, ezeken át kell esni.
Okker  …és este a hírekben láttam a szüleim autóját, ahogy emelik ki folyóból?
MEggy  Ó, sajnálom.
Okker  És utána, amikor intézetbe kerültem, és nem volt senkim, csak a tanárnő, de a tanárnő 

nem jött?
MEggy  (lelassít a tekerésben) Én nem tudtam…
Okker  És akkor hol volt, amikor az intézetben leoltották a villanyokat, és engem a szobatársaim 

elkezdtek verni? Az intézet hálótermében. Vagy a zuhanyzóban. Szinte minden este. Hol 
volt, amikor meg kellett innom a vizeletüket, és arra kényszerítettek, hogy szaros fogkefével 
mossak fogat? 

MEggy  Istenem… (megáll)
Okker  (most már nagyon gyorsan teker) Vagy minden hétvégén, amikor kettesben kellett füröd-

nöm a tornatanárral, és arra kényszerített, hogy…
MEggy  (közbevág) Ne! Hallgass!
Okker  És utána, amikor feküdtem és véreztem egyedül a zuhanyzóban?
MEggy  Hagyd abba, kérlek!
Okker  (annyira gyorsan teker, amennyire bír) Folyt le a vérem a hideg csempén! Miért nem volt 

ott a tanárnő, hogy vigyázzon rám?!
MEggy  Bocsáss meg! Igazad van, ott kellett volna lennem! Becsaptalak, cserbenhagytalak! Saj-

nálom!

Okker lelassít, szinte megáll. Csend.

Okker  Én is. Én is sajnálom. (szünet) De mostantól minden másképp lehet.
MEggy  Mi lehet másképp?
Okker  (újra normál tempóban teker) Hagyja ott a férjét. Váljon el tőle.
MEggy  (mint akinek máshol járnak a gondolatai) Miért válnék el tőle?
Okker  Gondolom, van rá oka. Vagy találjon ki valamit. Hogy alkoholista, drogos, szerencsejáté-

kos, meleg… teljesen mindegy.
MEggy  De hát nem akarok én elválni tőle. Örök hűséget fogadtam.
Okker  És az mivel érvényesebb ígéret, mint amit nekem tett? (szünet) Biztos vagyok benne, hogy 

nem véletlenül találkoztunk. A tanárnő mostanig rossz úton járt. Ezért boldogtalan. Velem 
kellett volna maradnia, hogy vigyázzon rám, ahogy ígérte.

MEggy  Lehet. Igen. Igazad van. (leszáll a bicikliről) De most már mindegy. Ha el is válnék… nem 
vigyázhatok rád ezután sem.

Okker  Miért?
MEggy  Mert megszegtem az ígéretem. És ezért fizetnem kell. Megérdemlem, hogy boldogtalanok 

legyünk. (elindul kifelé)
Okker  (abbahagyja a tekerést) Várjon, tanárnő! Ennek nem kell így lennie.
MEggy  (megáll) De igen. Köszönöm, hogy ráébresztettél. Boldoggá tehetnélek, de azzal nem 

hoznám helyre, amit elkövettem. Csak úgy vezekelhetek, ha boldogtalanok maradunk, és 
viselem ennek a terhét.

Okker  Tanárnő…
MEggy  Örülök, hogy találkoztunk. Légy boldogtalan. (kimegy)

Sötét
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CSAK EGY ÁTLAGOS BESZÉLGETÉS

Igazgatói iroda. Barack az íróasztal mögött. Belép Áfonya.

Barack  Szia! Gyere, foglalj helyet.

Áfonya leül Barackkal szemben, leteszi maga mellé a táskáját.

Okker  Látom, mindenhova magaddal viszed ezt a nagy táskát.
Áfonya  Abszolút!
Barack  Egy nő legyen mindenre felkészülve, ugye?
Áfonya  Pontosan.
Barack  Figyelj, mivel régóta ismerjük egymást, szeretném, ha erre a beszélgetésre most nem úgy 

tekintenél, mint egy állásinterjúra.
Áfonya  Miért, ez nem egy állásinterjú?
Barack  Mondjuk azt, hogy nem.
Áfonya  Jaj, bocs, akkor rossz helyre jöttem. (feláll) Melyik teremben van az állásinterjú?
Barack  Ülj vissza, itt van.
Áfonya  (visszaül) Igen?
Barack  Igen. De figyelj… míg meg nem örököltem ezt a céget szegény nagybátyámtól, fel se 

merült volna, hogy a főnök pozíciójából beszéljek hozzád, igaz? Addig úgy beszélgettünk, 
ahogy barátnők közt szokás.

Áfonya  Igen.
Barack  Akkor képzeld azt, hogy most nem most van, hanem régen van, és ez csak egy átlagos 

beszélgetés két barátnő között.
Áfonya  Jó, megpróbálom.
Barack  Helyes. Kezdjük az elején. Ha jól tudom, nemrég hagytad ott az előző munkahelyed. Miért 

is?
Áfonya  Volt egy kis konfliktusom az ottani főnökömmel, de erről nem szeretnék beszélni.
Barack  Értem. Milyen elvárásaid vannak ezzel a mostani munkahellyel kapcsolatban?
Áfonya  Hogy a főnököm ne akarja kinyalogatni a gyümölcszselét a hajlataimból.
Barack  Azt hiszem, ez megoldható. Miért szeretnél nálunk dolgozni?
Áfonya  Mert voltam már titkárnő, és úgy gondolom, alkalmas vagyok rá.
Barack  Ezek szerint elolvastad a munkaköri leírást, és úgy gondolod, hogy megfelelsz a követel-

ményeknek, úgymint… (felemel egy papírt az asztalról, beleolvas) recepciós és adminisztrá-
ciós munkák végzése… dokumentumok szortírozása és iktatása…

Áfonya  Igen.
Barack  Pénztárkezelés, számlázás, banki átutalások végzése… 
Áfonya  Igen.
Barack  Valamint további feladatok ellátása, úgymint iroda karbantartása, pihenő- és ügyfélfoga-

dó szobák rendbetétele…
Áfonya  Igen.
Barack  És a főnöknő férjének rendszeres szexuális kielégítése.
Áfonya  Igen.
Barack  Remek. (leteszi a papírt)
Áfonya  Csak egy pillanat. Mi is volt az utolsó?
Barack  Az utolsó? A főnöknő férjének rendszeres kielégítése.
Áfonya  M-mármint… a te férjednek?
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Barack  Mit csodálkozol? Nem olvastad a munkaköri leírást?
Áfonya  Ööö… azt hiszem… efölött átsiklottam.
Barack  Az apró betűs résznél van. Csillaggal, a „további feladatok”-nál.
Áfonya  Értem.
Barack  Akkor jó. Szóval úgy érzed, megfelelsz az elvárásoknak.
Áfonya  Most így… nem is tudom. Én ezt nem láttam, és… nem is ismerem a férjed.
Barack  Ne izgulj, ez nem volt követelmény.
Áfonya  Ja? Jó. De akkor is… ez enyhén szólva furcsa.
Barack  Mi a furcsa benne?
Áfonya  Hogy én a te férjeddel…
Barack  Na-na, ne szaladjunk úgy előre, még nem biztos, hogy megkapod az állást.
Áfonya  Jó, de a gondolat, hogy én titkárnőként egy pasival…
Barack  Miért? Nem azt írja, hogy a főnöknő pincsikutyájával. Arra én is azt mondanám, hogy 

furcsa. De egy férfival…
Áfonya  Úgy értem… miért szerepel ez egyáltalán a munkaköri leírásban?
Barack  Aha, azt hiszem, értem a kérdésed. Nos, lehetne ez is opcionális, mint a túlórázás… 

de gondoltam, jobb, ha beírjuk az alapvető követelmények közé. Így legalább minden tiszta, 
egyértelmű, és a megfelelő ember kerül a megfelelő posztra. Tudod, aki ezt örömmel csinálja. 
Ráadásul, ha a titkárnőm a férjem szeretője lesz, az nagyobb elkötelezettséget vált ki belőle 
a cég iránt, ami lendületet ad a munkájának.

Áfonya  De miért a titkárnőnek kell ezt a feladatot elvégezni?
Barack  Szerinted jobb lenne, ha inkább a takarítónő csinálná? Nem hinném, hogy a takarítónő 

az ő ízlése lenne. A titkárnőket jobban szereti.
Áfonya  És te?
Barack  Azt hiszem, én is a titkárnőket szeretem jobban.
Áfonya  Úgy értem, miért nem te csinálod? Bocs, ha ez tapintatlan kérdés.
Barack  Nem, semmi gond. Nézd, én ezt a céget szegény nagybátyámtól örököltem. Míg nagy-

bátyám volt a vezérigazgató, neki nem volt olyan feladata, hogy legyen a férjem szeretője, 
és ha lett volna, akkor sem végezte volna el, mert nem kedvelte a férjemet. Így aztán az én 
munkakörömben sem szerepel. Érted?

Áfonya  Jó, de… Hogy a francba kérdezzem, hogy érthető legyek? Te a felesége vagy. Az ilyesmit 
nem neked kéne csinálni?

Barack  Mit, hogy legyek a szeretője? Nem, azt a szeretőnek kell csinálni.
Áfonya  Jó, feladom. És a férjed ezt hogyan kezeli? Neki ez természetes?
Barack  Nem tud róla.
Áfonya  Hogyhogy?
Barack  Neki semmi köze a céghez. Ő művész.
Áfonya  Ha nem tud róla, akkor miért akarsz olyan nőt felvenni, aki őt rendszeresen…?
Barack  Mert szüksége van nőre. Csak ezt nem tudja. És különben is képtelen lenne szerezni 

egyet. Mellette még egy Szent Ferenc-szobor is kész Casanova. Észre se veszi, ha tetszik, 
és eszébe se jutna, hogy elmenjen valakivel. 

Áfonya  Lehet, hogy nincs is szüksége senkire.
Barack  De igen.
Áfonya  Honnan tudod?
Barack  Például onnan, hogy rendszeresen vannak erotikus álmai a barátnőimről.
Áfonya  Tényleg?
Barack  Aha, rólad is. Elmesélte, hogy álmában egy billiárdasztalon csináltátok.
Áfonya  Hú, ne haragudj, biztos részeg voltam.



32

Barack  Nem tesz semmit. Máskor meg egy masszázsasztalon.
Áfonya  Ez érdekes.
Barack  Látom, érdekel a dolog.
Áfonya  Nem, nem. Ne haragudj, nem vállalhatom el ezt a munkát.
Barack  Miért? Nem tetszik a férjem?
Áfonya  Nem erről van szó. Találkozgatok valakivel mostanában, úgyhogy ez az egész… nem 

aktuális.
Barack  Nem mondod, hogy még soha nem csaltál meg férfit.
Áfonya  De. Amennyire emlékszem, soha.
Barack  Ez azt jelenti, hogy hűséges vagy, vagy hogy rossz a memóriád?
Áfonya  Ő más, mint a többi. Még nem volt köztünk semmi komoly, de érzem, hogy ezt most nem 

szabad elrontani. Türelmes, kedves, szelíd… és rendőr.
Barack  Rendőr. És türelmes, szelíd. Az ilyenekből jön elő hirtelen a vadállat. Az összes pszicho-

pata sorozatgyilkos szelíd, kedves ember volt.
Áfonya  Tényleg? Hány pszichopata sorozatgyilkost ismersz?
Barack  Figyelj, ha még úgysem volt köztetek semmi, akkor minden rendben. Hűtlenség csak 

párok között lehetséges. Tiszta marad a lelkiismereted.
Áfonya  Mondasz valamit… (maga elé) De akkor is… egy ilyen eset után meg se tudnék szólalni, 

amikor találkozunk. Hogy nézzek a szemébe? Csak ülnék mellette… ő látná, hogy bánt vala-
mi… én egyre mondogatnám, hogy nincs semmi baj… (Barackra néz) És a te lelkiismereted? 
Téged nem zavarna, hogy a férjed megcsal velem?

Barack  Hogy érted, hogy megcsal? Nem a hátam mögött csinálja valakivel, akiről azt se tudom, 
kicsoda. A megcsalásban ott van a csalás, az átejtés, a hamisság. De ha adsz valakinek 
ajándékba egy kesztyűt, abban nincs átverés, ha néha felhúzza. (kis szünet) Nézd, én meg-
csaltam őt. Oké? Szeretném, ha azt érezné, hogy ő is megteheti.

Áfonya  És mi van, ha belém szeret?
Barack  Miért szeretne beléd?
Áfonya  (végignéz magán) Ez most tényleg egy kérdés volt, vagy csak szavak egymás után, 

kérdőhangsúllyal?
Barack  Oké, szép vagy, kedves vagy… egyes kultúrákban valószínűleg okosnak is tartanának… 

de az érzelmek nem a te dolgod, neked csak a fizikai résszel kellene törődnöd.
Áfonya  És ha mégis belém szeretne, azt bánnád?
Barack  Persze. A férjem engem szeret, én meg őt.
Áfonya  Pedig akkor az tényleg nem volna megcsalás.
Barack  Azt hiszem, elvesztettem a fonalat.
Áfonya  Az a szó, hogy „megcsalás”, pozitív vagy negatív? Ha kimondom, arra gondolsz, hogy 

az jó dolog, vagy rossz dolog?
Barack  Általában negatív. Rossz.
Áfonya  Akkor figyelj. Ha lefekszünk valakivel, akit szeretünk, az a legjobb dolog a világon. Ugye? 

Tehát nem lehet megcsalás. Mert a megcsalás rossz.
Barack  Nem is tudom… Akkor sem akarom, hogy beléd szeressen. Nem ez szerepel a munka-

köri leírásban.
Áfonya  Pedig ez az egyetlen, ami megmenthetné.
Barack  Hogy?
Áfonya  A… helyzetet. Ha belém szeretne. Ez menthetné meg.
Barack  Tudod mit? Nem értem, mit mondasz, de most ne foglalkozz ezzel. Kell az állás, vagy 

nem?
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Áfonya  gondolkodik.

Sötét

A HOMOKSZÖRNY

Gyerekszoba. Narancs egy babaágy mellett ül, kezében meséskönyv.

narancs  Szavahihető emberek mesélik, hogy élt Bászra városában egy emír, akit Allah hatalmas 
vagyonnal ajándékozott meg. Palotájában több száz szolga leste a parancsát, kincstára tele 
volt ragyogó kincsekkel, szőlőtőkéi roskadoztak a húsos fürtöktől. Az emír szívét mégis kese-
rűség emésztette. Fia, Dzsáfár születésekor ugyanis ezt jósolták a csillagászok: „Tudd meg, 
ó, emír, hogy nem láthatod a te fiadat férfivá érni. A Homokszörny fogja az ő vesztét okozni, a 
pusztító, amelyről sosem tudni, mikor és milyen alakban érkezik.”Az emír soha nem engedte 
Dzsáfárt a sivatagba, ahol tudomása szerint a Homokszörny lakozott, de még a palota kert-
jeibe is csak testőrök kíséretében mehetett. Minden évben kilencvenkilenc katonát küldött a 
dűnéken túlra, hogy öljék meg a Homokszörnyet, de egyikük sem tért vissza. Amikor a fiú 
tizennyolc esztendősre cseperedett, nem bírta tovább a bezártságot, és egy szép napon 
megszökött otthonról. Első útja a bazárba vezetett. Ahogy ott járt-kelt, megpillantott egy fá-
tyolozott lányt, aki éppen egy drága szőnyeget vásárolt, amelybe bele volt hímezve Salamon 
pecsétje. Dzsáfár a lányt idegen hercegnőnek gondolta, mivel lépteit handzsáros marconák 
vigyázták, és minden szavát rózsaillatú szűz rabszolgák lesték. Tekintetük összetalálkozott. 
Dzsáfárnak elakadt a lélegzete a lány gyönyörű zöld szemétől, amely egyszerre volt csábító 
és édes, mint a déli vadméz, és mély, mint a Próféta kútja. Azonnal belészeretett. Eléje lé-
pett hát, és mielőtt a handzsárosok lefogták volna, odakiáltott neki: „Ki vagy te, szépséges 
liliom?” A lánynak is megtetszett Dzsáfár, ezért szólt a marconáknak, hogy engedjék el, majd 
így felelt: „Gyere utánam az oázisba, ahol lakom, és megtudod.” A fiú elszomorodott ezekre 
a szavakra. „A sivatagba nem mehetek”, mondta, „de gyere te az én palotámba!”. A lány 
nevetve elfordult, intett a kíséretének, és eltűntek a tömegben. Dzsáfár csak állt, mint akit 
megbabonáztak. Utána kétségbeesetten fésülte át az egész várost, de hiába, az idegen 
lányt és kíséretét mintha a föld nyelte volna el. Nekivágott hát a sivatagnak, mert fel volt már 
készülve a legrosszabbra is, és oázisról oázisra vándorolt, így kereste a lányt három éven 
keresztül. Három esztendő múltán aztán egyszer elaludt egy datolyafa tövében, és amikor 
felébredt, egyenesen az idegen lány smaragdzöld szemébe pillantott. „Hát eljöttél”, mosoly-
gott a lány, és megsimogatta Dzsáfár homlokát. „Nagyon vártalak már.” Nem viselt fátylat, 
arca ragyogott, mint Napkelet legszebb csillaga. „Eljöttem”, mondta a fiú talpra szökkenve, 
és szíve majd kiugrott az örömtől. „Gyere be a palotámba”, szólt az idegen lány, két kezét a 
fiú felé nyújtva, „fürödj le, egyél-igyál, és legyünk egymáséi. Az én palotám a Homokszörny 
palotája. Meglásd, boldog leszel nálam.” Dzsáfár ezt hallva ijedten ugrott hátra, előrántotta 
a szablyáját, és egy suhintással levágta a lány mindkét kezét. A szépséges lány fájdalmában 
térdre omlott, síró tekintetét Dzsáfárra emelte. „Nem öllek meg”, sziszegte a fiú, „de nem 
akarom, hogy csábító szemeddel más ifjakat is a halálba csalogass!” Azzal kiszúrta a lány 
mindkét szemét. „Mit vétettem neked, hogy ezt teszed velem?”, kérdezte a lány jajgatva, 
„hiszen szeretlek, és boldoggá akarlak tenni”. „Te vagy a Homokszörny, aki a jóslat szerint a 
halálomat okozza!”, felelte a fiú. A lány két csonk karjával átölelte Dzsáfár lábát, és így szólt: 
„Az én népem a szerelmet hívja Homokszörnynek. Mert forró és pusztító, mint a sivatagi vihar, 
és sosem tudhatod, mikor és milyen alakban érkezik.” „Allah irgalmazzon nekem!”, kiáltotta 
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Dzsáfár, majd földre rogyott, és elhajította a szablyát. „Te nem akartál megölni. Nem akartál 
bántani. Te szeretsz engem.” Átölelte a lányt, és sírni kezdett. „Hadd maradjak melletted! 
Hadd legyek az utolsó rabszolgád! Engedd, hogy etesselek, vezesselek, gondodat viseljem!” 
A lány így felelt: „Nem lehet. Ha a palotában megtudják, mit tettél velem, meg fognak ölni. 
Kérlek, menekülj!” „Ha megölnek, hát megölnek. Megérdemlem.”, mondta Dzsáfár. Azzal 
bekötözte a lány sebeit, ölbe vette, és megindult vele a palota felé.

Csend. Belép Fekete, fekete bőrdzsekiben.

Fekete  Szia, anya.
narancs  (feláll a székről) Fiam! Hát hazajöttél? De miért nem szóltál? Főztem volna valamit…
Fekete  Nem volt betervezve. Egyszerűen… elegem lett mindenből.
narancs  Ez apád dzsekije?
Fekete  Az övé. Szóval elegem lett mindenből, és nem volt, hova mennem. Úgyhogy beültem az 

autóba, és… ideutaztam.
narancs  Megyek, összeütök valamit. (odalép hozzá, meg akarja simogatni) Úgy örülök, hogy 

itthon vagy!
Fekete  (elhúzódik) Hagyd, anya, fáradt vagyok.
narancs  Ez apád bőrdzsekije?
Fekete  Igen, az övé, mondtam már.
narancs  (meg akarja ölelni) Isten hozott, drága fiam!
Fekete  (nem engedi magát megölelni) Anya, hagyd már ezt! Most egyedül szeretnék lenni egy 

kicsit.
narancs  Értem. (szünet) Akkor… a konyhában leszek, ha szükséged lenne valamire.
Fekete  (észreveszi a babaágyat) Nem mondod, hogy megint elővetted ezt az ágyat!
narancs  Nem, én csak… éppen rendet csináltam, és…
Fekete  (odalép az ágyhoz, kivesz belőle egy műanyag babát) Ez nem én vagyok, anya, hanem 

egy rohadt műanyag baba!
narancs  Tudom, tudom. Nem vagyok bolond.
Fekete  Járni se lehet ettől a szartól. Foglalja itt a helyet. (megragadja az ágyat, felborítja, lábával 

a fal hoz rúgja)
narancs  Kérlek! Jó. Látom, fel vagy dúlva. (finoman megpróbálja elvenni Feketétől a babát) Nem 

is zavarlak tovább.

Fekete észreveszi az anyja mozdulatát. Félrekapja, majd a falhoz vágja a babát.

narancs  Ne!!!
Fekete  (nevetni kezd, majd odalép a babához, és fölé hajol) Jaj, kisfiam, jól vagy? 
narancs  Pont olyan kegyetlen vagy, mint apád! (felkapja a babát, és kiszalad)

Fekete kifújja magát. Leveszi a bőrdzsekit, ráteríti egy szék karfájára, és leül elé.
Csend.

Fekete  (a bőrdzsekinek) Szia, apa. Most végre kettesben maradtunk. Elmesélhetem, mi történt?

Sötét
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NOSZTALGIA

Hálószoba. Az ágyban Zöld és Eper. Eper feje Zöld vállán, a plafont bámulják.

eper  Szeretlek.
Zöld  Én is.
eper  Ez olyan tökéletes.
Zöld  Igen. Tökéletes.
eper  Még senkivel nem volt ilyen jó.
Zöld  Igen. Senkivel.
eper  Azt kívánom, bárcsak örökké tartana.
Zöld  Igen. Örökké.
eper  És ha belegondolok… olyan, mintha öröktől fogva együtt lennénk.
Zöld  Igen. Olyan.
eper  Nem is emlékszem, milyen volt, amikor még nem voltunk együtt.
Zöld  Én igen. Emlékszem.
eper  Tessék?
Zöld  Igen. Tessék.
eper  Hogy érted, hogy emlékszel?
Zöld  Nem volt az olyan rég. Az esküvőd előtt. Elég jól emlékszem.
eper  Nem szép tőled.
Zöld  Akkoriban még ki nem állhattalak.
eper  Mi?
Zöld  Be nem állt a szád, mindenért megsértődtél, mindenből tragédiát csináltál…
eper  Ez nem igaz.
Zöld  De, de. Emlékszel, amikor képes voltál összeveszni a férjeddel azon, hogy ha esetleg ven-

nétek egy nagyobb lakást, azt hogyan rendeznétek be?
eper  Nem emlékszem semmi ilyesmire, és különben is azt ő kezdte.
Zöld  Hehe. És arra emlékszel, mekkora hisztit csaptál, amiért nem veled töltötte a te szabadna-

podat, pedig ő aznap nem is volt szabad?
eper  Semmi ilyesmi nem történt! Aznap neki volt szabadnapja, nem nekem!
Zöld  Jó, mindegy.
eper  Nem mindegy!
Zöld  Nyugi, na. Az a fő, hogy mindez a múlté, és most boldogok vagyunk. Ez a fő, nem?
eper  Igen, az a fő, hogy most boldogok vagyunk!
Zöld  Nincs okod fortyogni.
eper  Nincs, leszámítva, hogy elferdíted a múltat, és undok sárkánynak állítasz be.
Zöld  Ugyan már, nem állítalak be semminek. Szeretlek. (nevetni kezd) Ja-ha-haaaj!
eper  Mi olyan kurva vicces?!
Zöld  Most jutott eszembe… hehehe… Emlékszel, amikor az étteremben leetted magad ba-

zsalikomos krumplival, és akkora hisztit csaptál, hogy végül kirúgattad a pincért? Ja-haaaj, 
szegény pincér… hehehe.

eper  Erre egyáltalán nem így emlékszem!
Zöld  Mert olyan az agyad, mint az aranyhalnak, hehe.
eper  Mit mondtál?!
Zöld  Ne húzd fel magad, kedves, most már szerencsére egyáltalán nem vagy olyan kiállhatatlan 

hisz tis picsa.
eper  Mit mondtál?!!!
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Zöld  Hogy most már nem vagy…
eper  (közbevág) Azelőtt!!!
Zöld  Nyugi, na. Csak annyit mondtam, hogy…
eper  (közbevág) Utállak!!!

Sötét

SEMMI III.

Botanikus kert. Áfonya és Barna egy padon.

BarNa  Naaaa. Áruld már el, mi van.

Csend

Áfonya  Semmi.

Csend

BarNa  De valami baj van.

Csend. Áfonya vállat von.
BarNa  Ha megbántottalak valamivel, engedd, hogy helyrehozzam.

Csend

BarNa  Megbántottalak?

Csend

BarNa  Mit csináltam rosszul?

Csend

Áfonya  Semmit.
BarNa  Biztos?

Csend

BarNa  Most már tényleg mondd el, mi a baj!

Csend

Áfonya  Semmi.
BarNa  Könyörgöm, esdeklek, rimánkodok. Mondd el: mi a baj?

Csend
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Áfonya  Semmi.
BarNa  Biztos?

Csend. Áfonya vállat von.

BarNa  Utoljára kérdezem. Esedezek. Kedvesem. Kérlek szépen, áruld el: mi a baj?

Csend

Áfonya  Semmi.

Csend. Barna előveszi a pisztolyát, és agyonlövi Áfonyát. Áfonya holtan fordul le a padról.

BarNa  (nyugodtan) Akkor jó.

Sötét

Vége


