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Szereplők:
Férfi
Nő
Szomszéd

Játszódik napjainkban, egy bérelt lakásban, Buda-
pesten, melyet rendszeresen használ találkahelyként 
egy nős ember és egy elvált asszony. A szobában, há-
tul két, nyitott ajtó. Egyik a fürdőszobába, másik az 
előszobába nyílik, mindkettőbe belátni. Funkcioná-
lis berendezés. Kétszemélyes ágy, mellette fehér, pe-
dálos szemétvödör. Két fotel, dohányzóasztal, oldalt 
számítógép, kis asztalon, forgatható szék. Dohány-
zóasztal, rajta két pohár. Oldalt számítógép, előtte 
szék. A két főszereplő: ötvenes éveiben járó ápolt, jó-
képű Férfi és negyvenes, kifejezetten csinos, jó alakú 
Nő. A Szomszéd korát nehéz megállapítani, mintegy 
hatvanéves.

Férfi (Bejön a külső ajtón. Leteszi a kabátját, és az 
előszobában felakasztja a kulcsot. A szobába lép, 
meglátja a számítógépet. A közönség felé fordul-
va beszél.): Eddig nem volt itt gép. Úgy látszik, 
hoztak egyet. De minek? Ide szerelmes párok 
járnak, házasságot törni. Négy óra négyezer 
ötszáz forint. Szex helyett nyomogatják a bil-
lentyűket? Internetes pornóval dobják fel a li-
bidójukat? Nicsak, Gyuri levelet írt. (Odalép a 
számítógépasztalhoz, olvassa.) „Kedves vendé-
geim! Bánjanak finoman a készülékkel, távozás 
után kapcsolják ki, és ügyeljenek a higiéniára! 
Jó szórakozást!” Figyelmes és jól fogalmaz. 
Magyartanár volt egy középiskolában, mielőtt 
vállalkozásba fogott. Sok kollégája követné a 
példáját, ha tudná. Gyűlölöm magam érte, de 
én sem tudok ellenállni a csábításnak. Beszé-
lek hozzá, mintha értelmes lény lenne, holott 
csak alaplap, köteg huzal, meg képernyő. (Leül 
a számítógép elé, bekapcsolja. Távoli mennydör-
gés zaja.) Mostanában csetelek a Hogyan le-
gyünk öngyilkosok? című fórumon. Utoljára 
egy tizenhárom éves lány szólt hozzá a témá-
hoz. Már ha tényleg az, akinek mondja magát. 

(A Férfi felkel, kimegy a fürdőszobába, valamit 
vizsgál, méricskél. Nem látni, csak a hangját hal-
lani: „Két méter. Elér odáig, nem kell hosszabbí-
tó.” Elégedetten visszajön.) Szóval, az a bakfis 
a neten. Hetek óta fésülgeti a háziállatait. Ele-
gendő szőrt akar összegyűjteni. Arra készül, 
hogy teletömi vele az orrát. Aztán gombócként 
lenyomja a torkán, amitől megfullad. Feljegy-
zést írt arról, hogy gyanakszik: a kedvencei 
meg akarják ölni. Gyilkossági vád egy kutya 
meg egy cica ellen… kész téboly. Magától jutott 
eszébe a gyereknek, vagy egy rémfilmben látta? 
(Megszólal a Férfi mobiltelefonja. A Torreá-
dor-dalt játssza a Carmenből.) Pusztulj, ször-
nyeteg! (Előveszi készüléket a zakója zsebéből. 
Anélkül, hogy megnézné, ki keresi, ledobja a 
földre, és széttapossa. A roncsokat összeszedi, 
bedobja a pedálos szemétvödörbe, amit a hasz-
nált óvszereknek készítettek az ágy mellé.) Épp 
ideje volt! Soha többé ne lássalak! (Megszó-
lal a kaputelefon.) Ennek egész más a hangja!
(A Férfi kimegy az előszobába, beleszól a ka-
putelefonba, amit hallunk.) Gyere fel, drága, 
várlak. (A közönséghez.) Mindjárt itt az élet. 
Valóságos nő, nem virtuális lény, valamelyik 
szexoldalról. (Egy üveg unikumot vesz elő a tás-
kájából, a dohányzóasztalra teszi, a poharak mel-
lé.) Így, ni. Az Édes a keserűt szereti. Te meg 
dugulj el, ocsmány, függőséget okozó bestia! 
(Kikapcsolja a számítógépet. Az érkező lift 
zaja. Csöngetés hallatszik, kimegy az előszobá-
ba, beengedi a Nőt. Utána bezárja a bejárati aj-
tót, és a kulcsot felakasztja az előszobában. A 
nő leteszi a kabátját, majd bejönnek szobába.) 
Isten hozott, Éva. Nem áztál meg? Mindjárt 
nyakunkon a vihar. 

Nő (Megcsókolja.) Szervusz. Az előszelét már 
érezni. Honnan ez a sok cigány a kapu alatt? 
Amikor elmentem mellettük, egyikük utánam 
szólt: „Sukár gádzsi, csumidálom a mujódat.”

Férfi: Ne törődj velük. Jó a kedvük, tetszel nekik. 
Itt buliznak, valahol a házban. Remélem, nem 
csapnak túl nagy lármát. 

Pelle János

Hajszárító a fürdővízben
Tragikomédia, egy felvonásban 
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Nő: Nem érdekelnek. Téged viszont alig látlak. És 
akkor is csak itt. A kolléganőim el sem hiszik, 
hogy létezel. Igazán bejöhetnél a könyvtárba.

Férfi: Csak irigykednek. 
Nő: Úgy érzem magam, mintha egy futárszolgá-

latnak dolgoznék. Hívásra házhoz jövök. De 
nem a pizzát hozom, hanem a testem. Mint 
egy call-girl. Tudod, hogy hányszor mondtam 
három év alatt, hogy ebből elég, befejezem? 
De mindig történt valami, amiért esélyt adtam 
neked.

Férfi: Mennyi esély és mennyi kéj! Micsoda ki-
szolgálás! Fél órán belül a megrendelő asztalán, 
nehogy kihűljön a tészta. És én még borravalót 
sem adtam a futárnak! Szégyellem magam érte. 
Szerencsére te is szereted a pizzát.

Nő: Közönséges vagy. Elég, ha a lakás az.
Férfi: Nincs ennek semmi baja. Pásztorórára tö-

kéletes. Törzsvendégek vagyunk, azt teszünk, 
amihez kedvünk van. Szerelmeskedhetünk. De 
meg is ölhetjük magunkat. 

Nő: Ne légy morbid. Elrontod a hangulatom. In-
kább tölts. Utána meg vetkőzzünk. 

Férfi: Most még nem, korai lenne. Az unikumnak 
is eljön az ideje.

Nő: Történt valami?
Férfi: Csak a szokásos. Meg a szokatlan, hogy ne 

unatkozzak.
Nő: Eleinte rögtön ágyba bújtunk, aztán amikor 

letelt a négy óra, még beültünk egy kávézóba. 
Ott mondtuk el a bajainkat, hogy ne raboljuk a 
testünktől az időt.

Férfi: Gyurinak mindegy, hogy mi folyik itt, ha 
közben ügyelünk a tisztaságra. Nemi vagy lelki 
életet éljünk? Most az utóbbira vágyom.

Nő: Ahogy akarod. De aztán holnap, ha felhívsz, 
ne lihegj bele a telefonba, hogy mennyire kí-
vánsz. És mondd el végre, hogy mi viselt meg 
ennyire. Milyen volt a válóperi tárgyalás? 

Férfi: Adategyeztetés. És két szabványos kérdés: 
„Látnak esélyt az életközösség visszaállításá-
ra?” „Rendezték a lakáshasználatot?” Hiszen 
tudod. Te már váltál, én még nem.

Nő: Minden azon múlik, ki hogyan viseli. Van, 
aki belerokkan. Én annak idején könnyen vet-
tem, mert tudtam, hogy a férjemtől nem várha-
tok semmi jót. Nagyra törő tervei voltak, a fiam 
meg csak teher volt a számára. Megkönnyebbül-
tem, amikor kimondták a válást. De van, akit 

megvisel. Általában azt, aki az osztozkodásnál 
a rövidebbet húzza. 

Férfi: Nálunk lassan, észrevétlenül ürült ki min-
den. Azt vettük észre, hogy csak a két lány tart 
össze. És most, hogy megnőttek, élik a saját éle-
tüket, már ők se. Az utóbbi időben alig szóltunk 
egymáshoz Marival. De azt hittem, így is elevic-
kélünk. Nem is tudom, miért adta be a kerese-
tet. Hacsak azért nem... 

Nő: Elege lett a viszonyunkból. 
Férfi: Nem féltékeny, elfogadta. Régebben több-

ször mondta: keress magadnak nőt, én befejez-
tem a papás-mamást. Az orvosod se leszek töb-
bé. Elég bajom van a betegeimmel, te már nem 
hiányzol. Erre azt feleltem: lehet, hogy te fából 
vagy, de tőlem ne várd el. 

Nő: Talán nem hitte, hogy tényleg találsz valakit.
Férfi: Tud rólad. Egyszer megjegyezte: „A ba-

rátnőd biztos kihozza neked a Káma Szutrát a 
könyvtárból, ahol dolgozik. Tőlem az összes 
figurát kipróbálhatjátok.” Tényleg, megvan 
nektek?

Nő: Megvolt, de ellopták. Új példányt veszünk, de 
azt már csak helyben lehet olvasni. Mire mond-
tad, hogy „ha csak azért nem”?

Férfi: Mari az interneten összejött egy holland 
virágkertésszel, akit kidobott a felesége. Ma-
gányos pasi, segíteni akar rajta. Nem is tudom, 
hogy lefeküdt-e már vele. Talán igen. De emiatt 
nem kellene elválnunk. Azt tervezik, hogy elad-
ják a pesti lakást, és kinn élnek. A hollandus sze-
rez neki egy körzeti orvosi helyettesítést, csak 
ahhoz meg kell tanulni a nyelvet. A feleségem 
fél év alatt képes rá, már vett hozzá szótárt és 
könyvet. Mindent megtenne, hogy maga mö-
gött hagyja ezt a reménytelen országot.

Nő: Biztos valami közösségi oldalon szedte fel. 
Manapság ez megy. Van egy kolleganőm, aki a 
dél-olaszokra bukik. Ha talál egy jóképű, feke-
te férfit Nápoly alatt, ír neki, és Pestre rendeli. 
Szállodai szobát vetet ki vele három napra,. 
Kihancúrozzák magukat, aztán Ciao, amore! 
Amúgy tisztes családanya, férjjel, két serdülő 
gyerekkel. 

Férfi: Várhatott volna még két hónapot, amíg 
megözvegyül.

Nő: Kicsoda? Mari?
Férfi: Nem is te. 
Nő: Halni készülsz? Akaszd fel magad, ha ahhoz 
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van kedved. Csak engem hagyj békén. Tudod, 
hogy állok a fiammal. Elég nekem a magam baja. 

Férfi: Ma nem csak a bíróságon jártam.
Nő: Sok kellemetlen hely van a városban. Kerékbi-

lincset tettek a kocsidra? Sorban álltál a parko-
lási társaság irodája előtt, zuhogó esőben, hogy 
kifizesd a bírságot? Vagy berendeltek a bankba, 
és közölték, hogy nincs több haladék, árverezik 
a lakásod? Ez mind velem történt a múlt héten. 

Férfi: Vagy amikor megtudod, hogy újra eluta-
sították a pályázatod. Fél évig dolgoztál rajta, 
mint a megszállott, tudod, hogy a tied magasan 
a legjobb. Tartozol fűnek és fának, amit az el-
nyert megbízásból akarsz kifizetni. De helyet-
ted azt díjazzák, aki a támogatás tíz százalékát 
előre lepengette a bírálóbizottságnak. És jönnek 
az alvállalkozók, akik hiteleztek, meg a baráta-
id, akik ingyen dolgoztak neked. Van, aki azzal 
fenyeget, hogy kitapossa a beled, ha nem rende-
zed a számláját. De mit csinálsz, amikor neked 
sem utalnak az elvégzett munkáidért?

Nő: Fogorvosnál voltál, gyökérkezelésen?
Férfi: Langyos.
Nő: Szabad a gazda! Hol jártál, báránykám?
Férfi: A hematológián, asszonykám.
Nő: Vagyis kórházban. Jó program. Nem bírsz a 

véreddel?
Férfi: Ahogy vesszük. De ott pontosabban fogal-

maznak. „Akut mieloid leukémia”. Másképpen 
AML2. Myeoloblastos differenciálódással.

Nő: Olyan jól hangzik, hogy erre koccintunk.. 
(Unikumot tölt a két pohárba.) Egészségedre! 
Nem gúnyolódom, hidd el.

Férfi: Rémes neve van a nyavalyámnak. Bár soha 
ne hallottam volna. (Koccintanak, isznak.)

Nő: Ezért van hát szex helyett gyónás. Ahogy egy 
magyar költő szórakoztatta kollégáit a kávé-
házban: „Asszonyok, lányok, szervusztok, szia. 
Kezdődik nálam az impotencia.”

Férfi: Az sem öröm, ha az embernek nem áll fel 
a farka. De az akut leukémia sokkal rosszabb. 
Nem segít rajta a Viagra. Elviszi az embert, mint 
szél a levelet. Hat hét, legföljebb két hónap. Ki-
jössz a temetésemre? Mari biztosan nem bánja.

Nő: Szórakozz az öreganyáddal. Jobb tréfa nem 
jut az eszedbe?

Férfi: Ez komoly. Ripsz-ropsz meghalok, ez már 
tuti. Nehezen barátkoztam meg vele, elhihe-
ted. És lehet, hogy most sem veszem komolyan. 

Nehéz felfogni, hogy még vagyok, gondolko-
dom, érzek, de másnap már nem. Ma még fontos 
nekem a világ, én is az vagyok neki. Keresnek, 
számítanak rám. Aztán kiderül, hogy minden 
illúzió, az emberiség pompásan megvan nélkü-
lem. Vége a szappanoperának. Néhány hét és 
lehull a függöny. Eltűnök, feloldódom a világ-
mindenségben. Azt álmodtam, hogy iszonyú 
melegem lett, a bőrömön hólyagok keletkeztek, 
és lassan megolvadtam. A testem folyékonnyá 
vált, felitta a kiszáradt föld, amin álltam. Utol-
só cseppem sisteregve tűnt el a repedésekben, a 
tűzforró kövek alatt. Egyetlen szál fű sem nőtt 
utánam. Láttam, hogy minden kopár, kiégett. 
Közben mégis hullámverés moraját és sirályok 
vijjogását hallottam, mintha a tengerparton 
lennék.

Nő: Hogy jutott az eszedbe, hogy éppen erre vizs-
gáltasd ki magad? Normális ember náthát kap, 
nem leukémiát.

Férfi: Fájt a csontom. A gerincem meg a nyakcsi-
golyám. Ilyet még soha nem éreztem. Gyen-
ge voltam, belázasodtam. Aztán elmúlt. De 
megjelent a bőrömön a pír. Az egész testemen. 
Mintha ötvenöt évesen újra megkaptam volna a 
kanyarót. 

Nő: Legutóbb nem volt semmi bajod.
Férfi: Nem tudtam, milyen hosszú idő három 

hét. Két nappal azután, hogy találkoztunk, ki-
tört rajtam a kór. Éreztem, hogy súlyos, de há-
rom napig csak figyeltem magam, nem hittem, 
hogy ez velem megtörténhet. Úgy éreztem, lid-
ércnyomás ragad magával, horrorfilm főszere-
pét osztották rám. Elmondtam a tüneteket a fe-
leségem kollégájának, aki a hematológiára kül-
dött. Csendes doktor kivizsgált, már megvan-
nak az eredmények. Csak egy lelet hiányzik. 
Azt mondta, ha az is pozitív, akkor nekem any-
nyi. Bármikor befekhetek a kórházba, de már 
nem jövök ki élve. Azt tanácsolta, hogy amíg bí-
rom, legyek talpon, intézzem az ügyeimet.

Nő: Otthon tudják?
Férfi: Marinak elmondták, nem érdekli. Arra a 

kötelező részvétre sem képes, amit haldokló 
betegei kapnak tőle a kórházban. Már nem érez 
együtt velem. Lepereg róla minden, amihez 
közöm van, mindenbe belefáradt. Elfásult, ki-
égett. A csődbe ment cégeimtől, a fenyegetőző 
szállítóktól, akik folyton otthon kerestek, az 
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APEH-től. A lányaimnak nem mondtam meg, 
hogy halálos beteg vagyok. Még ráérek. Csak az 
utolsó pillanatban. Talán behívom őket a kór-
házba, elbúcsúzni.

Nő: Nekem öntöd ki először a lelked.
Férfi: Igen, neked. Te állsz hozzám a legközelebb.
Nő: Magamra vehetem a terhed. Mondjam el ve-

led a haldoklók imáját? Osszam meg veled a 
szorongást, esetleg adjam fel az utolsó kenetet 
is? Ki vagyok én, hogy mindent rám zúdítasz? 
Elborítasz az ösztöneiddel. Nemi vágy, halálfé-
lelem, minden nekem jut. Belém kapaszkodsz, 
s közben ellépsz mellőlem. Nem hagyod, hogy 
rád támaszkodjak. Ismerem a férfiak trükkjeit, 
de ezzel a szemétséggel még nem volt dolgom. 
Aljas vagy. Én meg balek, mint mindig.

Férfi: Drága, örömhozó pizzafutárom! Kivétele-
sen nézd el nekem, hogy meghalok. Sajnálom, 
hogy megint önző vagyok. Tudom, mást vártál 
tőlem. 

Nő: Újra akartam kezdeni veled. Reméltem, fér-
fi lesz a fiam mellett, aki megtartja őt. Mert én 
nem vagyok elég erős. És olyan jó volt együtt! 
Hittem a vágyban, abban, hogy feloldódunk 
egymás testében. Ami tiszta kémia. Ehelyett 
jött a leukémia.

Férfi: Tekintsd úgy, hogy pályáztál, de nem nyer-
tél. Mint én. Nem követtél el hibát, ahogy én 
sem. Egyszerűen így alakult. 

Nő: Hogy verhettél ennyire át? Három évet ad-
tam az életemből, amit most magaddal viszel a 
pokolba. Merthogy oda jutsz, ha van Isten, az 
egészen biztos.

Férfi: A poklot nem ő teremtette, hanem mi, itt 
a Földön. Éppen most éljük át. Csak azért van 
némi kedvem meghalni, mert megszabadulok 
ettől az iszonyattól. Elkísérsz?

Nő: Péter, te aljas, nyomorult gazember! Van po-
fád ezt kérdezni tőlem?

Férfi: Tudom, te egészséges vagy és boldog. Min-
den okod megvan arra, hogy bízz a jövőben. Ta-
lálsz még szeretőt is, ha feldobom a talpam. 

Nő: Nem is adom fel, mint te. Balázs miatt eszem-
be se jut.

Férfi: Vagy talán éppen miatta kellene.
Nő: Rohadt disznó, a gyönyörű fiamról beszélsz!
Férfi: Ne ámítsd magad. Nézz szembe a siralmas 

valósággal. Huszonnégy éves, hét éve drogozik. 
Már a heroinnál tart. Innen nincs visszaút. 

Nő: Ha az anyja szereti és bízik benne, van remény.
Férfi: Miért, eddig nem szeretted? Anya nem ra-

jongott úgy a gyerekéért, ahogy te. Az életed ér-
telme volt, mégis ide jutott. Három éve, amióta 
ismerjük egymást, róla beszélsz. Egyik kúra a 
másik után, és semmi eredmény. Nem akar élni, 
nem vonzza a jövő. Hiába áltatod magad, nem 
segítesz rajta.

Nő: Nem figyeltem rá eléggé. Ezért bűnhődök 
most.

Férfi: Éva, tönkretesz az önvád! Belepusztulsz, 
ha így folytatod. Holott semmiről sem tehetsz. 
Jobb lett volna, ha szegény Balázs egyszerűen 
meghal. Diszkóból jövet karambolozik. Az is 
szörnyű, de előbb-utóbb hozzászoksz a gondo-
lathoz. Gyászoló anyaként kijársz a temetőbe, és 
megnyugszol. De azt látni, hogy elsorvad mel-
letted a fiad, maga a kárhozat. Miért nem szöksz 
meg előle? Tarts velem. 

Nő: Felnőtt nő vagyok. Tudom, mit csinálok. In-
kább a feleségedre gondolj, meg a lányaidra.

Férfi: Mielőtt idejöttem, írtam Marinak egy hosz-
szú e-mailtt. Hogy mondja le a második tárgya-
lást. Hívja ide a hollandot, éljen itt vele. Csak a 
lányaimat ne vigye ki oda, ahol szabadon füvez-
nek. Balázs is így kezdte. De kit érdekel egy hal-
dokló apa véleménye? Mondhatok, amit akarok, 
úgyis hiába. Az ember egyedül marad, amikor 
meghal, és már nem igazán érdekli az, ami utá-
na jön. 

Nő: A lányaid többet érdemelnek. Búcsúzz el tő-
lük rendesen.

Férfi: Amióta tudom a diagnózist, ezen töpren-
gek. Hiszen végül is miattuk tartottam ki Mari 
mellett, s nem költöztem össze veled. Ezt kellett 
volna tennem, néhány hónappal később, hogy 
megismertelek. Boldogabbak lettünk volna, 
mint így, szerelmet lopva, bérelt lakásokban. De 
ki látta ezt előre?

Nő: Balázzsal nehéz lett volna együtt élnünk. Ka-
paszkodik belém, nem osztozik senkivel.

Férfi: Képzeld csak el. Itt vannak a lányaim, a kór-
házi ágyam mellett. Az egyiknek a fiúján jár az 
esze, a másiknak meg a fizikadolgozatán. Még-
is, néhány percre figyelnek rám. Hogyan közöl-
jem velük, hogy nemsokára meghalok? Milyen 
legyek közben? Lesújtott? Közönyös? Vagy de-
rűs? Ti voltatok a mindenem. Értelmet adtatok 
az életemnek. Öleljétek meg az apátokat, most 
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láttok utoljára. Hányingerem van a szavaktól, de 
jobbak nem jutnak eszembe. Olyan nevetséges 
az utolsó találkozás. Nem hiszik majd, hogy ha-
lálos beteg vagyok. Hiszen még megérintenek, 
hallják a hangom, mit történhet velem? Aztán 
meggyőzöm őket, hogy vége, nincs tovább. 
Bőgni kezdenek. Felfogják a veszteséget, és 
nem kérnek belőle. Legszívesebben azt mon-
danák: tartsam meg a halálomat, hagyjam őket 
békén. Engem siratnak, de leginkább magukat. 
A könnyeiket nem tudom elviselni. Napok óta 
azon töröm a fejem, hogyan lehetne elkerülni az 
érzelmes búcsúzkodást.

Nő: Ki kellett volna használnunk azt a kevés időt, 
ami maradt nekünk. Annyit szerelmeskedni, 
amennyit még lehet. Eljárni kiállításokra, szín-
házba. Barátokkal beszélgetni. Elutazni néhány 
helyre.

Férfi: Nem csak én tehettem arról, hogy olyan rit-
kán láttuk egymást. Balázst egyetlen napra sem 
hagytad magára. Az is csoda, hogy ennyi időt 
szántál rám.

Nő: Még emiatt is furdalt a lelkiismeret. Hogyan 
lehet jó nekem, hogyan lehetek szerelmes, mi-
közben a fiam szenved, gyötrődik? Más örö-
möm nem is volt, mint ez a néhány óra, amit 
veled töltöttem. És már ennek is vége.

Férfi: A halálban még együtt lehetünk.
Nő: Szép, romantikus történet. Eszembe jut Ru-

dolf trónörökös és Vetsera Mária. Pisztolyt hoz-
tál magaddal?

Férfi: Túl sokat olvasol a könyvtárban. Ismersz 
olyat is, aki nem várta meg, amíg végez vele a 
betegség?

Nő: És rávett valakit, aki egészséges volt, de kötő-
dött hozzá, hogy együtt öljék meg magukat?

Férfi: Mondjuk.
Nő: Sok példa volt rá, az írók között is. Koestler 

Artúr a feleségével együtt mérget vett be. Ha jól 
emlékszem, Parkinson-kórja volt, meg elhúzó-
dó leukémiája.

Férfi: Az a krónikus fehérvérűség, ami évekig tart. 
Nekem a rosszabbik fajta jutott. De a másik sem 
fenékig tejfel.

Nő: Egyiküknek sem volt gyereke. És évtizedekig 
agitáltak az eutanázia mellett. Amikor eljött az 
idejük, nem mondhatták: pardon, tévedtünk. 
De a barátaik még így sem értették, Artúr mivel 
vette rá Cynthiát, hogy tartson vele. 

Férfi: Nekem a saját halálommal kell szembe-
néznem. Ahogy neked is. Balázs hogy bírja a 
metadonkúrát?

Nő: Örültem, hogy szedi a tablettákat. De csak 
négy hétig kapta ingyen. Most már fizetni kell 
érte. És nekem nincs pénzem, hiszen a hitele-
met sem tudom törleszteni.

Férfi: Szóval az egyik függést felváltották a 
másikkal, de csak rövid időre. Itt tart az 
orvostudomány.

Nő: Megszakad érte a szívem! Látom, hogy szen-
ved, kaparja a falat. És nem tudom enyhíteni a 
fájdalmát, mint mikor kicsi volt. Emlékszem, 
csupa láz volt a teste. Tömtem belé a kúpot, vizes 
törülközővel borogattam, virrasztottam mellet-
te. És az apja már akkor sem volt ott, mindent 
egyedül csináltam. Amióta elváltunk, tudni sem 
akar róla. Fontos ember, főosztályvezető, nincs 
rá ideje. Szociális és egészségügyi programokat 
dolgoz ki a minisztériumban. Törődik a kábító-
szeresekkel is. Tudod, friss koton az AIDS ellen, 
tiszta tű a drogosoknak, és felvilágosítás. Járja a 
világot, havonta vesz részt valamilyen konferen-
cián. Utazik, felszólal, megtapsolják. A jelsza-
va: tiltás helyett tolerancia! Csak épp a fia nem 
érdekli. Mert ő nagyban utazik, olyan apróság, 
mint Balázs sorsa, nem tudja lekötni.

Férfi: Mit lesz, ha visszaesik?
Nő: Harcolok a szerrel. Külföldi, drága kúrá-

ra küldtem. Eladósodtam, hogy leszoktassák. 
Nem gyógyult ki, viszont a lakást elárverezik 
a fejünk fölül. De mindent vállalok érte. Nem 
tudom hogy, de megmentem. Ha kell, csodát 
teszek.

Férfi: A bankot nem érdekli, hogy mire költöd a 
kölcsönt, amit felvettél. Teljesítsd, amit vállal-
tál. Ha bedobod a törülközőt, nem foglalkozik 
tovább veled, nem érdeklik a zavaros története-
id. Eladja a követelését egy árverező cégnek, az 
meg hozzá akar jutni a pénzéhez. Nyakadon a 
hurok, ne várd meg, amíg megrántják a kötelet! 
Szabad a gazda. Istent pedig felejtsd el. Nem tö-
rődik veled. Ha megölöd magad, akkor ezt akar-
ja, ha meg nem, akkor meg azt.

Nő: Elég a filozófiából. Csak fecsegsz összevissza. 
Hogyan végzel magaddal egy üres lakásban, ha 
nincs hozzá eszközöd? Se méreg, se fegyver. A 
kés pedig életlen. Múltkor kipróbáltam, még ke-
nyeret sem lehet vele vágni.
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Férfi: Látom, érdekelnek a technikai részletek.
Nő: Csak érdeklődöm. Egyedül döntök. Ahogy te 

is. Megértelek. Elhiszem, hogy beteg vagy, nem 
tőlem akarsz szabadulni. Logikus, hogy meg 
akarod előzni azt, ami rád vár. De még mindig 
nem tudom, mi jutott az eszedbe.

Férfi: Találgass, drága. Izgalmas a játék, ha tétre 
megy. 

Nő: A sztoikusok módszere.
Férfi: Hogy jönnek ide a görög filozófusok?
Nő: Rómában is voltak követőik. Például Seneca. 

Amikor volt tanítványa, Néró, összeesküvéssel 
vádolta, egy kád meleg vízbe ült, és felnyitotta 
az ereit.

Férfi: Hány híres öngyilkosról tudsz még? 
Nő: Ezen a téren is nehéz újítani. Végül Néró is, 

akinek igazán volt fantáziája, csak azt tette, amit 
annyian előtte: a kardjába dőlt.

Férfi: A házbeli cigányok talán kölcsönadnak egy 
szamurájkardot. Nem hoztam magammal.

Nő. Zsilettpenge lehet nálad.
Férfi: Undorodom a vértől. Főként a sajátomtól 
Nő: Pedig készülj fel rá, hogy spriccelni fog. Órák-

ba telik, amíg teljesen kivérzel. Holt sápadtan, 
félrebillent fejjel ülsz majd a kádban. Mint 
Jean-Paul Marat. Itt hagylak, nem nézem végig. 
Hatkor jön a takarítónő, meglát, azonnal hívja 
a mentőket. Bevisznek a kórházba. Ahol vérát-
ömlesztést kapsz és megmentenek.

Férfi. Nem akarok több híres öngyilkosról hallani!
Nő: A franciát leszúrták. Egy nő tette, akit 

lefejeztek.
Férfi: Nem mocskolom össze a csempét a kád fö-

lött. Gyuri többször is felhívta a figyelmünket, 
hogy ügyeljünk a tisztaságra. Semmi vérfürdő! 
Elég a kád, tele vízzel.

Nő: Tehát nem nyiszálod az ereidet?
Férfi: Esküszöm, hozzájuk sem nyúlok.
Nő: Vagyis nem penge. Sem méreg, sem gáz. Ak-

kor áram!
Férfi: Bingó! Láttad a hajszárítót a fürdőszobá-

ban? Ezt is Gyuri hozta a vendégeknek. Mielőtt 
megjöttél, lemértem, elég hosszú a zsinórja. 
Odateszem a kád mellé. Bekapcsolom és egy 
mozdulattal beledobom a vízbe. Áramütés. Biz-
tosabb, mintha kiugrom az ablakon, a harmadik 
emeletről.

Nő: Nem rossz módszer. De nem nekem találták 
ki. 

Férfi: Egy krimiben olvastam róla. Gyors, vi-
szonylag fájdalommentes és higiénikus. Megáll 
tőle a szívem. Levetkőzöm, beülök a kádba. Te 
meg az ölembe, ha van kedved hozzá. 

Nő: Vonzó ajánlat. Nem értik félre a helyzetünket?
Férfi: A rendőrök rutinból vizsgálódnak majd, 

aztán lezárják az eljárást. „Külsérelmi nyomok 
nincsenek, idegenkezűség kizárva.”

Nő: Látom, biztos vagy magadban. Persze, leuké-
miával könnyű. Tudod, hogy mennyi időd van 
hátra, és még elég erős vagy. A többi rákkal már 
jóval nehezebb. Apám reménykedett, hogy ki-
gyógyul belőle. Aztán már mozdulni sem bírt. 

Férfi: Csókolózzunk, még utoljára, a meleg víz-
ben! A halál fokozza a vágyat. 

Nő: Nem csábítasz el, úgy, mint három éve. 
Férfi: Emlékszel, hogyan kezdődött? Bementem 

hozzátok, azért a környezetvédelmi könyvért. 
Érezted, hogy tetszel nekem?

Nő: Néha az olvasó udvarolna. Megkérdezi, mi-
kor zárunk, és megvárhat-e. Eddig minden fér-
finek azt mondtam, várjon a főbejárat előtt, és a 
hátsón távoztam. „Randevúkérő lapot” te adtál 
először.

Férfi: Eszembe jutott, hogy átjavítom a kérőlap 
szövegét. Jelzet: 120/sec (ennyit ver a szívem, ha 
rád nézek.) Szerző, cím: Utolsó szerelem. Évfo-
lyam, kötet: A legújabb kiadás. Az olvasó neve: 
Ásó, kapa, nagyharang. 

Nő: Ennyi butaságtól elnevettem magam. Attól 
kezdve nyert ügyed volt. De honnan vetted, 
hogy az utolsó szerelmed leszek?

Férfi: Átsuhant rajtam az érzés, hogy nem lesz 
több nő az életemben. Úgy töltöttem ki a kérőla-
pot, mint aki vitorlásról dobja vízbe a sebesség-
mérő nehezéket. Mint a tengerész, aki megvár-
ja, míg az orsóról lepereg a zsinór. Közben azt 
számolja, hogy hány csomó fut át az ujjai között. 
Tudtam, hogy már nem fogom feltekerni. Bíz-
tam benne, hogy sokáig tart. Hamar vége lett. 

Nő: Azt hittem, néhány hetes kaland lesz egy nős 
emberrel. És majd szakítasz, egy másik nő mi-
att. Később láttam, hogy kitartasz mellettem. 
De gondoltam, csak szeretőnek vagyok jó, ma-
radsz a feleséged mellett. Végül kiderült, hogy 
a házasságod agonizál. Már azt sem utasítod el, 
hogy együtt éljünk. Vállalod Balázst is, ha na-
gyobbra cseréljük lakást. Azt mondtad, megpró-
bálsz lelket önteni a fiúba. Emlékszel? Ha még 
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erre is képes vagy, akkor nagyon szeretsz. Nya-
kadba vennéd a legnagyobb gondom, ami egye-
dül felőröl… Nő nem várhat többet. Mellénk 
állsz, és átütemezik a jelzálogkölcsönt. Múltkor 
azt mondtad, bemész a bankba. Beszélsz velük, 
kezességet vállalsz értem. Erre most megtudom, 
hogy halálos beteg vagy, és csak egy ajánlatod 
van a számomra. Az, hogy legyünk öngyilko-
sok. De végül igazad lett. Bármilyen giccsesen 
hangzik, halálig szeretjük egymást.

Férfi: Tudom, hogy önző vagyok. Segítséget kérek 
tőled, mert egyedül félek szembenézni a kaszás-
sal. Pedig a recept egyszerű, végrehajtani sem 
nehéz. Csak az átkozott önsajnálat hallgatna 
el, ne duruzsolna a fülembe. Pedig tudom: hat 
hét múlva vége a dalnak. Rájövök, hogy szépen 
süt a nap, és a szél kellemesen simogatja bőrö-
met. Az jár az eszemben, hogy milyen jó íze van 
a meggybefőttnek. Miért dobjam el a kanalat 
előbb, mint ahogy kiverik a kezemből?

Nő: Túl sok mindent akartam egyszerre. Nem kel-
lett volna egyetemre járni, aztán férjhez menni, 
gyereket szülni, küszködni a lakásért, szünet 
nélkül képezni magam… Hagyhattam volna, 
hogy csak úgy történjenek a dolgok. Úgy élni, 
mint a cigányok. Ők szabadok. Egyik napról a 
másikra élnek, és így jó nekik. 

Férfi: Ne irigyeld őket. Kevesebbet akarnak az 
élettől mint mi, de azt sem kapják meg.

Nő: De legalább nem ölik meg magukat. Szem-
benéznek a sorsukkal. Legalábbis ezt mondják 
róluk.

Férfi: Nem vagyok gyáva. Csak egy megoldásom 
van. Végre is hajtom, amíg képes vagyok rá. Le-
het, hogy holnap rám tör a fájdalom, és mozdul-
ni sem tudok. Vagy itt és most, vagy soha. Fél öt 
van, hatkor új pár jön. Van még másfél óránk. 
Megyek, engedem a vizet. (Kimegy a fürdőszobá-
ba, megnyitja a csapot. A víz zuhogása hallatszik.)

Nő (Egyedül marad a színpadon. Retiküljéből mo-
biltelefont vesz elő, tárcsáz, majd beszél.): Balázs? 
Hogy vagy, kisfiam? …Igyál még teát... Legyél 
erős… Jaj, ne tedd ezt velem!... Csak azt ne... Ba-
lázs, ezt nem kellett volna... Szeretlek!

Férfi (Visszajön): Beszéltél Balázzsal?
Nő: Igen. Rosszul van. Iszonyatos. Vissza fog 

hívni.
Férfi: Azt már nem. (Váratlanul odalép a Nőhöz, 

kiragadja a kezéből a mobiltelefont, berohan vele a 

fürdőszobába. Hallatszik, amint lehúzza a WC-t, 
aztán a Férfi visszajön) 

Nő: (sikítva): Mit csináltál?
Férfi: Elnémítottam. Véglegesen. Lehúztam a vé-

cén. Balázs hiába hív, csak a géphang válaszol: „A 
megadott számon előfizető nem kapcsolható.”

Nő: Aljas strici, veszel nekem újat?
Férfi: A sajátomat is széttapostam. Roncsai a 

szemétládában. Ahová a használt kotonokat 
dobják a vendégek. Téged ugyanúgy hiába ke-
resnek, mint engem. Nincs szükséged mobilra. 
Senki sem zavar bennünket.

Nő: Rohadt állat, tudom, hogy neked véged. De 
mit akarsz tőlem?

Férfi: Ismerlek, mint a tenyerem. Ha Balázs visz-
szahív, sietsz hozzá. Órákig könyörögsz neki, ri-
mánkodsz, míg kimerülve összecsuklasz. Ő ek-
kor összeszedi magát, és elrohan hazulról. Ad-
dig nem jön meg, amíg nem szerez valahonnan 
heroint és beadja magának. Minden kezdődik 
elölről. A karja meg a combja tele van tűszúrá-
sokkal. Úgy néz ki, mint a csontváz. Hagyd 
meghalni!

Nő: Előtte áll az élet, megnősül, apa lesz…
 Férfi: Megint kezded. Ha nem engeded el Balázst, 

neked is véged. Törődj magaddal, hozd rendbe 
az életed. Ha még lehetséges. Mihez kezdesz, ha 
eladják a fejed fölül a lakást, és utcára tesznek? 
És felmondanak a könyvtárban? Hajléktalan-
szállóra mész a drogos fiaddal? Reménytelen 
harc, nincs esélyed rá, hogy megkapaszkodj. 
Senki sem segít majd. Az emberek csak azt vár-
ják tőled, hogy ne legyél a szemük előtt. Utolsó 
pillanatodig legyél tapintatos, húzódj vissza, 
mert a szenvedés és a nyomor látványa zavarja 
őket. A helyedben az elegáns megoldást válasz-
tanám. Itt a lehetőség, ülj az ölembe a kádban.

Nő: Csinos vagyok, találok egy gazdag pasit. Le-
hetőleg külföldit. Ha Mari összejött egy virág-
kertésszel, én miért ne? Csinosabb vagyok, mint 
ő. Kimegyek hozzá külföldre, élem világomat.

Férfi: Nem vagy képes rá. Akárhova utazol, csak 
a fiadra gondolsz. Ábrándozol arról, hogy meg-
gyógyul, s minden úgy lesz majd, mint a reklá-
mokban. Kézenfogva sétálsz vele a tengerpar-
ton, és rajongva néz rád. Félnótások boldogsága. 
Hol élsz te, a kurva istenit? Ebben az országban 
szinte mindenki szerencsétlen, ki ezért, ki azért. 
Átok ül rajtunk. És már nyugaton sem sokkal 
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jobb. Megszűnt „a szabad világ”, ahol új életet 
kezdhettél, akkor is, ha egy szál ingben szöktél 
át a vasfüggönyön. 

Nő: Ha a fiam tíz évvel hamarabb születik, nem 
ismeri meg a szert…

Férfi: Nekünk ennyi jutott, nem érdemes rajta ke-
seregni. Megyek, és elzárom a vizet. (Kimegy a 
fürdőszobába, elzárja a vizet, majd visszajön.) Jó 
meleg. Vetkőzöm. Velem tartasz? (Alsónadrágra 
vetkőzik.) Gyere, igyál még egy pohárral! (Tölt 
az unikumból.)

 Nő: Hiányzik rólad a pír. Jobb bőrben vagy, mint 
gondoltam. Nem úgy nézel ki, mintha halálos 
kór emésztene. Fordítsunk a sorrenden! Előbb 
bújjunk ágyba, csak azután fürödjünk!

Férfi: A leukémia „trükkös halál”. Szinte az utolsó 
pillanatig egészségesnek tűnsz. Amikor fizikai-
lag leromlasz, az már a vég. 

Nő: Próbáljunk még egyszer szeretkezni. Mit 
veszíthetünk?

Férfi: Nem is tudod, hányszor gondoltam rád az 
utóbbi három hétben. Magam előtt láttam a tes-
ted. Levetkőzöl?

Nő: Ha ez az utolsó kívánságod… Azt a halálra-
ítélteknek is teljesítik. Kedvenc ételüket beho-
zatják a börtönbe… Mi meg rendeljünk pizzát! 
Mit szólsz hozzá? (Bugyira, melltartóra vetkő-
zik.) Remélem, hogy a halálon kívül más is 
eszedbe jut, ha rám nézel. 

Férfi: Nem vagyok éhes, és telefonunk sincs már. 
A vágy meg kialudt bennem. Vagyis a lelkem 
még kíván, de a testem már nem. Már nem zu-
bog a vérem, nem áramlik a farkamba. Nincs 
tőle merevedésem, mert más halmazállapotú, 
és más színű is. Csendes doktor megmutatta, 
milyet vettek tőlem.

Nő: Fehér volt? Vagy kék?
Férfi: Inkább szürke. A csontvelőm már csak ke-

vés vörös vértestet termel. És nem alvad meg 
úgy, mint az egészséges embereké.

Nő: Legalább hadd érintselek meg. Ne félj, csak 
megsimogatlak. Ennyivel még tartozol nekem.

Férfi: Nem akarom tovább húzni az időt. Inkább 
még igyunk. (A Nő tölt, mindketten isznak.) 
Tudod, hogy szeretlek. De ne gyere közelebb. 
Ha megérintjük egymást, nehezebben válunk 
el. Megyek, és bekapcsolom a hajszárítót. Az-
alatt találd ki, hogy mivel búcsúzol tőlem. (Ki-
megy a fürdőszobába, bekapcsolja a hajszárítót, 

hallatszik a búgás. Visszajön.) Megmártózom. 
Kísérj el. Igyekezzünk, mert kihűl a víz.

Nő: Mintha az Adriára indulnék, mint azon a hé-
ten... Meghívtak fürödni, napozni. Kicsit ella-
zulni, élvezni a szabadságot, válás után. De a 
fiam miatt nem mozdulhattam. Nem volt senki, 
aki vigyázott volna rá. Fájt a szívem, pedig tud-
tam, hogy abból a pasiból nem jön ki több egy 
hosszú víkendnél. Akkor Balázs előállt azzal, 
hogy ő már tizennégy éves, ne aggódjak érte. 
Megszervezte a programját, elutazik arra a fesz-
tiválra a barátaival. Átsuhant rajtam, hogy nem 
engedem el, veszély fenyegeti... Csak nem tud-
tam, miféle. És nem akartam mind a kettőnket 
azzal büntetni, hogy a pesti kánikulában ful-
doklom vele a rémlátásaim miatt. Azon az átko-
zott fesztiválon kezdett el drogozni, miközben 
én meztelenül táncoltam gazdag szeretőmmel 
a tenger fölött, a teraszon… Vagy már azelőtt is 
füvezett, de ott kínálták először angyalporral? 
Már nem tudom. Azóta nem bocsátok meg ma-
gamnak. Megakadályozhattam volna a tragédi-
át. Mardos az önvád. Ezzel a teherrel nem lehet 
élni. Hányszor gondoltam rá, hogy leteszem, 
megszabadulok tőle. Szegény Balázs, nem tud-
tam vigyázni rád…de már tényleg nem segíthe-
tek rajtad. És nem lesz több ilyen lehetőségem. 
Legyen úgy, Péter, ahogy akarod. Utoljára még 
megcsókoljuk egymást a vízben, aztán jöhet a 
hajszárító.

Férfi: Add a kezed. És ne szóljunk egy szót sem. 
Mindent elmondtunk. A túlvilágon, ha van, ta-
lálkozunk. Ne vádold magad Balázs miatt, sem-
miről sem tehetsz. Csodás asszony vagy, életem 
legnagyobb ajándéka. 

Nő (Megfogja a férfi kezét.) Gyere. Legyünk túl 
rajta.

(Lassan, egymás kezét fogva elindulnak. Az ajtó-
nál a Férfi udvariasan előre engedi a Nőt. Eltűnnek 
a fürdőszobában. Az ajtó nyitva marad. Hallani a 
bekapcsolt hajszárító búgását. Ebben a pillanatban 
teljes hangerővel, üvöltve megszólal a falon keresz-
tül a cigányok által kedvelt dal, a Nagyecsedi Fekete 
Szemek együttes és Bódi Guszti előadásában.) 
(Amikor megszólal az erősödő zene, a bugyira és al-
sónadrágra vetkőzött Nő és Férfi berohan a szobába, 
és mozdulatlanná dermed. Aztán a Férfi artikulá-
latlan üvöltésbe tör ki, majd abbahagyja. A Nő sírni 
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kezd. A zene kissé elhalkul, a Férfi átöleli a szipogó, 
elérzékenyült Nőt. A Férfi vigasztalja, simogatja, 
érintések szemmel láthatóan felizgatják mindkettő-
jüket. A Nő sírva csókolgatja a férfi nyakát, megérin-
ti a nemi szervét, az ágy felé húzza.) 

Nő: Még egyszer, utoljára… Ha már benne va-
gyunk… Érezni akarlak a számban…

Férfi (elhúzódik, lefejti a Nő kezét): Azt hittem, ezt 
már megtárgyaltuk.

Nő: Ne hagyj itt így, felizgatva…
Férfi: Már elszántam magam. Elegem van a hu-

zakodásból! (Felerősödik a zene. Ordítva.) Meg 
ebből a bömbölésből! A rohadt életbe! Ezt nem 
lehet kibírni! Miért nem tudtak még tíz percig 
csendben maradni! Még meghalni sem hagyják 
az embert! Kuss, rohadékok! De majd én elinté-
zem őket!

Nő (megpróbálja visszatartani): Maradj, még meg-
késelnek… Hova mész, az istenért? (A férfi le-
akaszt egy frottírköpenyt a fürdőszobában, és ma-
gára kapja. Kiront az előszobába, feltépi az ajtót. 
Kirohan a lépcsőházba, nyomában a Nő. A Férfi 
dörömbölni kezd a szomszédos lakás ajtaján, ahol 
elkezdődött buli. Ezt nem látjuk, csak halljuk. A 
színpad üresen marad.)

Férfi (Üvöltve, a színfalak mögül, a lépcsőházból. 
Hallani, amint ököllel veri a szomszédos lakás aj-
taját): Pofa be, cigányok! Az anyátok úristenit! 
Itt emberek élnek! 

(Más, felháborodott férfiak és nők is megszólalnak a 
házban. A hangok visszhangzanak és ismétlődnek, 
mintha több szólamú kórus szólalna meg):

„Csend legyen! Hallgassanak!” „Psszt!” 
„Psszt!” „Kik ezek a lármás gazemberek?” „Csitt!”

„Hívja ki valaki a rendőrséget!” „Intézkedjen 
a házfelügyelő, vagy a közös képviselő!” „Kuss!” 
„Csitt”

„Shut up!” „Hush, gipsy gang!” „Psszt!” „Psszt!”
„Csendet!” „Csendet!” „Semmibe veszik az 

emberi együttélés szabályait!” 
 „Csoda, hogy gyűlölik őket?”
„Szemét állatok! Disznóólban a helyük, nem 

társasházban!”
„Psszt! Psszt!” „Ruhe! Ruhe! Maul halten!” 
 „Mi ez a pokoli zaj?” „Aludni akarunk!” 

„Psszt!” „Csitt!” „Felébresztik a gyerekeket!” 
„Csitt” „Psszt!”„Rosszul vannak a másodikon… 
Itt öregek és betegek is laknak!”

„Mindjárt jönnek a mentők!” 
„Kussoljatok!”„Psszt!” „Csitt”

(A szomszédos ajtó kinyílik, a zene még erősebb 
lesz. Cigány fiatalember erőteljes mély hangja): „Mi 
van, te rasszista disznó, nem tetszik, hogy szóra-
kozunk? Cigányozol, szidod az anyámat?” (Üté-
sek, pofonok zaja hallatszik, majd egy puffanás. A 
Nő egyedül visszajön, bemegy a fürdőszobába, ki-
kapcsolja a hajszárítót. A szomszédos lakás ajtaja 
bezárul, a zene kissé elhalkul. A Férfi, akit összever-
tek, összegörnyedve betántorog az ajtón és összeesik 
a padlón. A falon túl egy másik cigánynóta kezdődik, 
halkabban.)

Nő (Visszajön a fürdőszobából. Hideg, megváltozott 
hangon): Összevertek? Jól tették! Csak azt saj-
nálom, hogy nem rugdostak össze. Ez még rám 
vár. (Belerúg a Férfiba.) Aljas bestia, kis híján 
megöltem magam miattad! 

Férfi (a földön fekve nyöszörögve): Elpusztulok, vé-
gem van. 

Nő: Bár látnám. Rohadj meg! Azt kaptad, amit 
érdemelsz. Arra sem vagy képes, hogy megöld 
magad. Ehhez is segítséget vársz. A feleséged is-
mer, mint a rossz pénzt. Azért hagy faképnél, lép 
le a süllyedő hajóról. Te förtelmes roncs. Büdös 
van itt… Összefostad magad? Hát persze. Bűz-
lesz, mint egy hajléktalan. Te szar alak, nincs 
benned méltóság? 

Férfi (nyöszörögve, a földön): Azt hittem, szeretsz…
Nő: Annyira, hogy mindjárt tisztába teszlek…

emeld fel a popsidat, babuci, mindjárt jövök a 
pelussal… Mossalak ki a mocsokból? Majd ha 
fagy! Soha, senkit nem gyűlöltem még ennyire. 
Ezzel akartam megölni magam? 

Férfi: Meghalok…
Nő: Rajta. Szabad a pálya. Agonizálj, ha van hozzá 

kedved. Mi vagyok én, irgalmas szamaritánus? 
Nem merülök veled a pöcegödörbe, bugybo-
rékolj egyedül. Senkit nem hatsz meg. Én is 
kimerültem, elfásultam tőled. Most abból me-
rítek erőt, hogy gyűlöllek. Lehet, hogy nem te 
tehetsz az összes bajomról, de te testesíted meg 
őket. Micsoda ördögi csapda volt, amikor úgy 
éreztem, hogy szeretlek! Hiszen rám is ugyanaz 
várt, mint rád. Kettős öngyilkosság! Ennyi telt 
ki tőled. Csak ez hiányzik nekem! Én újrakez-
dem. Majd találok valami megoldást Balázzsal. 
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Felmegyek az apjához a minisztériumba, és 
botrányt rendezek. A cigányasszonyoknak van 
igazuk: ami a szívükön, az a szájukon. És nem 
törődnek azzal, hogy mi lesz holnap… Nincs 
igazuk? Tudok én is mocskosan és hangosan 
beszélni, mint ők, nem nagy kunszt az. Hívják 
csak ki a rendőröket a főosztályvezető úr iro-
dájába, a rosseb egye meg! Mire mentem azzal, 
hogy jó és illedelmes úrilány voltam? Várj a so-
rodra, az érdem elnyeri jutalmát… Hát ez lett az 
enyém, ez a döglődő trágyadomb. Találok még 
pasit magamnak, ennél különbet. Most már el-
árulhatom: nem voltál akkora szám az ágyban. 
Miattad öljem meg magam? Csak egy pillanat-
ra inogtam meg. Elvetted az életkedvem, ehhez 
mesterien értesz. 

Férfi: El fogsz számolni Istennel …
Nő: Most, hogy döglődsz, eszedbe jut az öreg 

kaporszakállú, ugye? Eddig feléje se néztél, 
de most kell a protekciója. Öld meg magad 
egyedül, ha még el tudod vonszolni magad a 
kádig. Ha meg nem, fordulj fel ott, ahol vagy. 
A pénzed meg a hitelkártyád elviszem, mi-
ért maradjon a halottszállítóknak? Agyő, éle-
tem nagy szerelme! (A férfi zakójához megy, 
kiveszi a tárcáját. Hátra se néz, kimegy, a la-
kás bejárati ajtaját sem csukja be maga után.  
A Férfi egyedül marad, nyöszörög a padlón, majd 
elnémul. A cigányzene felhangosodik a szomszéd 
lakásban, majd elhalkul. A Férfi mozdulatlan, 
nem tudni, él-e még, vagy meghalt. Bejön a Szom-
széd. Nagy kalapos, bajszos cigány ember, kezében 
bot.)

Szomszéd: ccc…ccc…..Opi! gyere ide! Nem lát-
tad a kígyóm? Nemrég még itt volt, erre a botra 
tekeredett, ahogy szokott. Most meg eltűnt.

Férfi (nyöszörögve): Ne bánts!
Szomszéd: Senkinek sem ártok, sőt. (A kígyót ke-

resi) Opi! Ide, a lakásba jött be. Pedig nem szo-
kott csavarogni.

Férfi: Ez rémálom. (A Szomszédhoz.) Te, meg a kí-
gyód hallucináció vagy. Mindjárt eltűntök.

Szomszéd: Bevettél valamit?
Férfi: Nem én. 
Szomszéd: Akkor magadnál vagy. Csak nem hi-

szel a szemednek. Ez másokkal is megesik. Opi, 
gyere ide! 

Férfi: Hogy hívod a hüllőt? Opi?
Szomszéd: Ez a beceneve, mert a kígyó 

görögül ophis. Ne keverd össze a pelamisszal. 
Az a Laookon tengeri kígyója. 

Férfi: Te görög vagy? Nem úgy nézel ki.
Szomszéd: Valaha, Thesszáliában görögnek és ha-

landónak születtem. Olyan régen, hogy az idejét 
sem tudom. Most épp a szomszéd bőrébe búj-
tam. De inkább beszéljünk rólad. Meg akarsz 
gyógyulni?

Férfi: Vicces kedvedben vagy. Vagy nekem tá-
madnak fura látomásaim, mert te nem létezel. 
De ezeket a görög szavakat most hallom először.

Szomszéd: Ha kételkedsz bennem, itt hagylak. És 
azt meg fogod bánni.

Férfi: Történhet még valami, ami bánatra ad 
okot? Tegyünk próbát, maradj. Segítesz 
feltápászkodni? 

Szomszéd (Lehajol a Férfihez): Ellátták a bajod… 
Gyere, szedd össze magad. (Megérinti a botjával, 
aminek hatására a Férfi láthatóan jobban lesz. Se-
gít neki felállni. Eltámogatja a fotelig, a Férfi leül.)

Férfi: Ezt meg hogy csináltad? Ahogy megérintet-
tél a botoddal, éreztem, hogy valami jó történik 
velem. Erőre kaptam tőle.

Szomszéd: Ezt mások is mondták már. Hermész 
kölcsön is kérte, de neki nem adtam. Opi, mássz 
elő! Hová bújhatott a kígyóm?

Férfi: Majd előjön. Én a helyedben leállítanám 
a botot az előszobában, a sarokban. Majd újra 
rátekeredik.

Szomszéd: Lehet, hogy igazad van. (Kiviszi a bo-
tot az előszobába, majd visszajön.) Csak lába 
ne keljen. Neked meg mi bajod? Azonkívül, 
hogy elkenték a pofádat, amikor beszóltál a 
szomszédnak.

Férfi: Ezt ki mondta neked?
Szomszéd: Enyém a szomszédos kéró. Odaadtam 

a fiaméknak, hogy mulasson kicsit a barátai-
val… Jöttem megnézni, hogy minden rendben 
van-e. Mondják, hogy beszóltál nekik és meg-
jártad. Van ott egy csávó, a haverja, aki gyorsan 
megharagszik. Eljár a keze, ilyen a természete. 
Mondtam neki, hogy ebből baj lesz, de nem 
hallgat rám.

Férfi: Szép kis görög vagy te meg a lármás pere-
puttyod! Kicsit maradtatok volna csöndben, 
amíg megöljük magunkat…

Szomszéd: Beteg vagy, de hogy ennyire… És még 
azt a szegény nőt is majdnem rávetted. Pedig 
Éva nem azért jött ide.
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Férfi: Honnan tudod?
Szomszéd: Ezen most ne törd a fejed. Fogadd el, 

hogy nincsenek titkaid előttem. Látomás va-
gyok, a vesédbe látok.

Férfi: Töltesz az unikumból? Ott van az asztalon. 
Jót tenne a szíverősítő. Meg neked is.

Szomszéd (tölt mind a két pohárba) Mindjárt ki-
békülsz a világgal. Áldjon meg az Isten! (Mind-
ketten isznak.) Végül is miért akartál végezni 
magaddal?

Férfi: Mert nincs több remény.
Szomszéd: Mindig ezt hajtogatjátok, mint a pa-

pagáj. Még itt a földön is, ahol fordulhat a sors 
kereke. Mit szóltok majd az alvilágban?

Férfi: Nincs miben bízni. Eleinte áltatjuk magun-
kat, lázadozunk, végül belenyugszunk. Jönnek 
egymás után a csapások. Hónapokba, majd 
évekbe telik, amíg feltápászkodunk. Végül lejár 
az időnk, és feladjuk a harcot. Ha van elég lelki-
erőnk, jobban tesszük, ha siettetjük a halált.

Szomszéd: Csak a magad nevében beszélj! Évát 
nem kellett volna belekeverned. És azt se hidd, 
hogy a halhatatlanság csupa öröm.

Férfi: Te már csak tudod.
Szomszéd: Isteni érzés, de kimerítő. Az Olimpo-

szon meg kell szokni. De a Párkákkal még mi 
sem húzhatunk ujjat. Ha egyszer elvágták az 
élet fonalát, nem köthetjük újra össze. Egyszer 
majdnem otthagytam a fogam, amikor feltá-
masztottam valakit.

Férfi: Ez utoljára Jézus Krisztusnak sikerült.
Szomszéd: Előtte meg nekem. A nagybátyám 

megkért, hogy keltsem életre Hippolütoszt, akit 
elragadtak a lovai. Mit mondjak, szegény fiú ocs-
mányul nézett ki. Adtam neki egy szert, amitől 
feltámadt. A főnök ettől dühbe jött, mert meg-
változtattam a sorsot és a világegyetem rendjét. 
Villámcsapással sújtott, a páciensemmel együtt. 
Végül megsajnált, és felvitt magához. Így lettem 
isten, bár azóta sántítok egy kicsit.

Férfi: Te vagy az isteni doktor, akinek a patikák-
ban láthatók a szobrai? 

Szomszéd: Aszklépiosz, ha elfelejtetted volna a 
nevem. Örülök, hogy végre felismertél, halan-
dó! Nem akartam, hogy szakállasan, tógával 
megbámuljanak, ezért egy cigányember testébe 
bújtam. Istenként bármikor előadhatjuk ezt a 
trükköt. 

Férfi: Nem tudom eldönteni, hogy látomás vagy-e, 

vagy sem, de jól telik veled az idő. És ha már itt 
vagy, segíthetnél rajtam.

Szomszéd: Azért jöttem. De még nem mondtad, 
hogy mi bújt beléd.

Férfi: Beteg a vérem. Az orvosok hat hetet adnak. 
Akut mieloid leukémia. AML2, myeloblastis 
differenciálódással.

Szomszéd: Ugyanaz, mint Philoktétésznek. Őt 
tíz év után gyógyították meg Trója alatt, az én 
receptemmel. A leukémiáról, vagy hogy hívják 
ezt a kórt, még soha nem hallottam. Micsoda 
neveket találnak ki újabban! Ezért ölnéd meg 
magad?

Férfi: Hogy ne szenvedjek annyit, és hamarabb túl 
legyek rajta.

Szomszéd: Más bajod is van. Padlón vagy, de még 
feltápászkodhatsz.

Férfi: Ahhoz csoda kellene.
Szomszéd: Mit gondolsz, miért vagyok itt? De első 

az egészség. Ahogy a tanítványom, Hippokra-
tész tartja: nézzük a diagnózist. Úgy tudom, ná-
lad még hiányzik egy vizsgálat eredménye.

Férfi: Széttapostam a mobiltelefonom… Nem tu-
dok beszélni az orvosommal.

Szomszéd: Kapcsold be a számítógépet. 
Férfi: Jó ötlet, megpróbálom. Tölts még uniku-

mot. Ha segítesz, megnézem a postámat. (A Fér-
fi iszik, majd a Szomszéd segítségével átül a számí-
tógép elé, és bekapcsolja.) Csak azt ne mond, hogy 
az Olimposzon is használjátok az internetet. Itt 
van, ni. Feladó: dr. Csendes. Tárgy: új diagnó-
zis. Nocsak. Itt a csoda, amit ígértél. A legújabb 
vizsgálat szerint mieloid leukémiám van, de 
nem akut, hanem krónikus. Nem AML2, ha-
nem CML. 

Szomszéd: Elég a dilinyós hadovából, megma-
radsz vagy sem?

Férfi: A krónikus fehérvérűséget sem kívánom 
senkinek. De azzal még el lehet élni jó néhány 
évig. Írja is a doktor, hogy feküdjek be mielőbb 
a kórházba, kezelésre. Felerősítenek, és még 
enyém a világ.

Szomszéd: Látod, ember, nem eszik azt a kását 
olyan forrón. Erre iszunk! (Tölt, isznak.) És te 
meg akartad magad murdelni. Volt itt valami 
gádzsi is, azzal mi lett?

Férfi: Az ördög sem ismeri ki magát rajtad, hogy 
ki fia borja vagy. De mindegy is, összevissza 
álmodom.



42 Színház

Szomszéd: Gyere testvér, szedd össze magad. 
Igyál még, jót tesz. (Tölt a poharakba.) A ma-
gyarok és a cigányok egészségére!

Férfi: Úgy legyen!
Szomszéd: Együtt vagyunk, örökre együtt ma-

radunk. Legyünk szerencsések, áldjon meg 
bennünket az Isten! (Isznak.) Szóval, mi lett a 
gádzsival?

Férfi (már kissé részegen): Az úgy volt, hogy meg-
öli magát velem, de végül elhagyott. Még belém 
is rúgott, utána meg kizsebelt. A feleségem meg 
válik. Övé lesz a lakás. Meg a gyerekek is. Az 
is lehet, hogy kiviszi őket külföldre. Hiába no, 
nem akar velem élni. 

Szomszéd: Hát, a gádzsik már csak ilyenek… 
Szóval egyedül vagy? Szegény árva, nincs aki 
gondozzon, szóljon néhány jó szót… Mondok 
én valamit. Gyere le hozzánk vidékre. Főznek 
neked a nők finom tyúkhúslevest, megnyalod 
utána a tíz ujjad… Rögtön erőre kapsz a friss le-
vegőtől. Kikúrálnak a bajodból, majd meglátod! 
Van a környékünkön egy gyógyító asszony, ah-
hoz külföldről is járnak! Megitatja a betegeket a 
főzetével, rájuk olvas, és már jobban is vannak. 
A pókháló meg a lószar egyenesen csodát tesz 
velük! Kézbe vesz téged is, ne félj. Egy-kettőre 
fickós leszel, alig bírsz majd a véreddel. Na de 
tudok én neked belevaló romnyit is, hogy meg-
csapolja. Olyan az én tanyám, mint a szanató-
rium. Jobb emberek laknak nálam. Mind hálát 
adnak Istennek, hogy befogadtam őket... Van 
közöttük katona, rendőr, még fizikatanár is. Te 
mi voltál eddig?

Férfi: Gépészmérnök, ha igaz. Aztán vállalkoz-
tam, de tönkrementem.

Szomszéd: Nálunk ezért nem kell búsulnod. Majd 
gondozod a kertet, törődsz az állatokkal… 
Meglátod, a püspök is irigyel majd.

Férfi: A kórháznál csak jobb lehet. Csicska leszek, 
amíg fel nem fordulok. A gazdát, meg a családját 
szolgálom, amíg bírom. Hová viszel?

Szomszéd: Mondtam már, vidékre. Le az Alföld-
re. De előbb ki ebből a lakásból. Gyere testvér, 
támogatlak. (Segít neki felállni a székből, de a 
Férfi összecsuklik, az ágyra rogy.) Szedd már ösz-
sze magad. Nemsokára jobban leszel, a jó levegő 
csodát tesz.

Férfi (nyöszörögve): Nem bírom… alig állok a 
lábamon.

Szomszéd: Egyedül nem bírlak. Hívok valakit, 
hadd segítsen. Szólok a szomszédban annak az 
erős csávónak.

Férfi (fájdalmai vannak, nyöszörög): Csak neki 
ne…

Szomszéd: Jó, majd valamelyik haverjával támo-
gatlak. De előbb telefonálok a fuvar miatt. (Mo-
biltelefont vesz elő, telefonál, félre.) Gazsikám, 
sürgősen le kell vinni egy gádzsót a tanyára…
ramatyul van, ketten tegyétek be a kocsiba. 
Igyekezz, mert vihar lesz. Majd meglátjuk lenn, 
mit kezdünk vele. (a Férfinak.) Átküldök egy 
lányt, aki ápol, amíg jön a kocsi. Jó lesz?

Férfi (döbbenten): Nem Aszklépiosz vagy, a gyó-
gyítás istene?

Szomszéd (nevetve): Az vagyok. Csak hagytam, 
hogy a cigány beszéljen helyettem. Ezt a trük-
köt már Zeusz is kipróbálta Amfitrionnal, a 
hadvezérrel.

Férfi: Éva faképnél hagyott, a feleségemnek elege 
van belőlem. Nincs senki, aki adna egy pohár 
vizet, és megtörölné a homlokom. 

Szomszéd: Phlioktétesznek annyira bűzlött a 
sebe, hogy a görögök magára hagyták egy szi-
geten. De gyökereken tengődve, egyedül, roha-
dó belekkel is kitartott, és végül meggyógyult. 
Neked is csak akkor van reményed, ha nem 
adod fel. Adok neked egy üveget. A Gorgó vére 
van benne. Nem mondom meg, hogy a jobb, 
vagy a bal oldalából vettem-e. Ha innen, akkor 
panacea, csodagyógyszer, de ha onnan, akkor 
halálos méreg. Amikor szembenézel a halállal, 
próbáld ki. (Kitesz egy kis, fekete folyadékkal teli 
üveget a dohányzóasztalra.) Éva nemsokára visz-
szajön, meglátod. Én meg megyek, mert sokan 
várnak rám.

Férfi: Maradj még, kérlek. 
Szomszéd: Lejárt az időm. Aki visszajön, már nem 

én leszek. (Kimegy az előszobába.) Opi… merre 
csavarogsz… végre itt vagy… jó kígyó, már föl 
is tekeredtél… (Búcsúzik.) Áldjanak meg az is-
tenek, halandó.

(A Szomszéd kimegy, nyitva hagyva a bejárati ajtót. 
Hirtelen huzat keletkezik, becsapja az ajtót. A csat-
tanástól a férfi megmozdul, de mozdulatlan marad. 
Néhány perc múlva kopognak, majd a dörömbölnek 
az ajtón. A Szomszéd erős hangját hallani a színfal 
mögül): 

Hé, szomszéd… hogy is hívnak…nyisd már ki! 
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Itt vagyunk, segítünk neked! Vár a gyógyító asz-
szony a tanyán! Szedd össze magad, nyisd ki az aj-
tót! Na mi van, rosszul vagy… (Üvöltve) Kelj már 
fel, nem tudunk bemenni! Nem törhetjük rád az 
ajtót, a házban mindenki bennünket figyel! Nyisd 
ki, az anyád úristenit!

(Újra megszólalnak a hangok a házban. Halkab-
bak, mint az előbb, de most is kórusban, és érthe-
tően ismétlődnek):

„Pofa be!” „Kuss!” „Psszt!” „Csitt!” „Hagyja már 
abba!” „Újra kezdik?”

„Ki ez már megint?” „Psszt!” „Psszt!”
„Miért nincs még itt a rendőrség?” „Intézkedjen 

a házfelügyelő, vagy a közös képviselő!”
„Csendet!” „Csendet!” „Csoda, hogy gyűlölik 

őket?”
„Lármás állatok! Disznóólba velük!”
„Aludni akarunk!” „Psszt!” „Csitt”
„Felébresztik a gyerekeket!” „Psszt!” „Csitt!”
„ Itt öregek és betegek laknak!
„Mindjárt itt vannak a mentők!” „Kuss!” 

„Psszt!” „Csitt!”

(Kitör a vihar, mennydörgés hallatszik, majd elered 
a záporeső. Az ágyon fekvő Férfi a Szomszéd kopo-
gására, dörömbölésére megmozdul. Nyöszörög, de 
nem kel fel ajtót nyitni. Nem tudni, azért, mert nem 
képes rá, vagy mert nem akarja. A szomszéd lakás-
ban felerősödik a cigánynóta, folytatódik a mulatság. 
A zene elhalkul, rövid szünet. Kulcscsörgés, a bejára-
ti ajtó kinyílik, majd bezárul. Megjelenik a Nő.) 

Nő (megkönnyebbülten): Te még élsz? Hála 
istennek! 

Férfi: Egy istennek mindenképp. Ha ugyan ő volt 
az. Te is hoztál magaddal hüllőt?

Nő: Hogy jut az eszedbe? Siettem, ahogy tud-
tam. Szerencsére reflexből felkaptam a kul-
csot, és elvittem. Pedig eszem ágában sem volt 
visszajönni.

Férfi: Úgy mentél el, hogy belém rúgtál. Nem hit-
tem, hogy újra látlak.

Nő: Én sem. Most mégis itt vagyok, veled akarok 
lenni.

Férfi: Olyan szenvedélyesen gyűlöltél, mintha 
megfertőztelek volna a betegségemmel. Azóta 
megbocsátottál? A cigány Aszklépiosz mondta, 
hogy a nőktől minden kitelik.

Nő: Igazságtalan voltam veled. Sajnálom, hogy 

elengedtem magam. Túl sok mindenen mentem 
keresztül. Kitört rajtam az idegroham. És akkor 
még nem is tudtam, mi vár rám… Jobb lett vol-
na, ha tíz perccel előbb végzünk magunkkal.

Férfi: Oka lehet annak, hogy visszatérsz oda, ahol 
egy hulla várhat a kádban. Meg akartad nézni, 
hogy megöltem-e magam? Vagy meggondoltad 
magad? 

Nő: Eszembe jutott az első randevúm, amire any-
nyit készültem… Nem jött a busz, a fiú pedig 
nem győzött várni, és elment. Legalábbis ké-
sőbb ezt mondta.

Férfi: Nem velem akartál te randizni, hanem a 
halállal. Mit szól hozzá Balázs? Azt mondtad, 
megmented. Az istentől, aki itt járt, kaptam 
egy szert. Kipróbálhatnánk, hátha meggyógyul 
tőle.

Nő: Szegény drágám, már nem segíthetünk rajta. 
Meghalt.

Férfi: Szörnyű. Hogy tudsz uralkodni magadon?
Nő: Semmire sem megyek, ha zokogok, vagy fet-

rengek a fájdalomtól. Szeretnék sírni, de kiszá-
radt a szemem. Magam sem tudom, hogyan bí-
rom. Még nem fogom fel azt, ami történt.

Férfi: Hogy tudtad meg ilyen hamar? Alig fél órája 
mentél el.

Nő: A sarki patika előtt megálltam, hogy gyógy-
teát vegyek. Eszembe jutott, hogy telefonálok. 
Mobil híján fülkéből tárcsáztam fel az anyámat. 
Mindig ő vigyázott Balázsra, amíg veled vol-
tam, most is. Elcsukló hangon mondta: a fiad 
befejezte. 

Férfi: Az anyád nem orvos. Miből állapította meg, 
hogy tényleg meghalt? A mentők nem érnek oda 
ilyen rövid idő alatt.

Nő: Búcsúlevelet hagyott. Nekem címezte. Azt 
írta, hogy beadja magának az aranylövést. Túl-
adagolta a szert, nem akar a terhemre lenni. He-
tek óta készült az utolsó injekcióra. 

Férfi: Így már értem. Tudta, mekkora a halálos 
adag. Miért nem sietsz haza, hogy megnézd?

Nő: Nem akarom halottnak látni a gyerekem. Úgy 
őrzöm meg, ahogy élve láttam. Vagy inkább 
arra emlékszem, ahogy utoljára, egészségesen 
átöltem.

Férfi: Még friss a veszteség érzése, fel sem fogod. 
Éva, te kemény vagy. De túlbecsülöd az erődet. 
Sokat álmodsz még róla.

Nő: Nem én. Még ma találkozom vele. 
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Férfi: Utána akarsz menni. 
Nő: Ezért örültem annyira, hogy még itt vagy.
Férfi: Az apja tudja már, hogy meghalt?
Nő: Nem mondom meg neki. Tudni sem akarok 

róla. Gyűlölöm azt a karrierista alakot. Amikor 
megérezte, hogy gond lehet a gyerekével, nyom-
ban kereket oldott. Mindig tudta, merről fúj a 
szél: egyetlen lépést sem tett soha, melyből nem 
volt haszna. Balázst hat éve „leírta”. Ha elmon-
dom neki, hogy meghalt, csak gúnyos megjegy-
zést tenne.

Férfi: Nemrég még terveid voltak. Szeretted vol-
na, ha új életet kezdünk. És segítek megmenteni 
a fiad.

Nő: Balázs megelőzött.
Férfi: Változott a helyzet.
Nő: Amíg élt a fiam, nem hagyhattam cserben. 

Most viszont már senki sem tart vissza at-
tól, hogy beüljek veled a fürdővízbe. Jöhet a 
hajszárító. 

Férfi: Tévedsz. Van valaki, aki nem engedi.
Nő: Kicsoda? Az anyám?
Férfi: Ő is ellenzi. De főképp én.
Nő: Viccelsz velem.
Férfi: Komolyan beszélek. Nem halhatsz meg. 

Megakadályozlak benne. 
Nő: Leukémiás vagy, dögrováson. És még az eszed 

is elment.
Férfi: Rájöttem, hogy az élet ajándék. Utolsó pilla-

natig élvezni kell az adományait. Az ízeket, az il-
latokat. A hangokat, a színeket. A napsütést, de 
még az esőt is. Milyen idő van kinn? 

Nő: Mit érdekel az időjárás, mikor elveszítettem 
a fiam! Felnőtt embert nem érhet nagyobb fáj-
dalom. Nem hasonlítható még a szüléshez sem. 
Pedig azzal is megszenvedtem. Balázs feje a szü-
lőcsatornába szorult, se ki, se be. Már úgy volt, 
hogy megoperálnak és darabokban szedik ki be-
lőlem…hogy küzdöttem az életéért! Nem, nem, 
mondtam, inkább vesszek oda, csak ő maradjon 
meg… Mit tudtam akkor, hogy mi vár rám! Sej-
tettem, hogy többé nem esem teherbe, és igazam 
lett. A férjem sem akarta, hogy szüljek… „Csak 
gyereket ne!”, mondogatta. Senki nem állt mel-
lém, még az anyám sem. Ő is rábeszélt, hogy ve-
tessem el… De megtartottam, mindenkit kész 
helyzet elé állítottam. Foggal, körömmel küz-
döttem érte. Még emlékszem a tolófájásra, ami-
nél csak az volt rosszabb, amikor leállt… Mi volt 

ez ahhoz képest, amit most érzek! Reszketek, 
fázom, a szívem görcsbe szorul. Szédülök, ki-
hagy a lélegzetem. A csontjaim hegyes jégcsap-
ok, mindjárt átlyukasztják a bőröm. Forró für-
dőre vágyom… Lüktet, sajog a lelkem, eleven 
seb vagyok. Nincs rá gyógyszer, hiába kértem 
a patikában, ahová berohantam. Azt mondták, 
recept nélkül nem adnak erős nyugtatót… Va-
laki megkönyörült, belém diktált egy pirulát… 
De hiába várom, hogy hasson, és enyhüljön a 
kín. Úgy érzem, belülről marcangol, fokozódó 
erővel. Kivájnám a szemem, hogy ne lássam 
magam előtt a fiam képét. Pedig tudom, hogy 
az arca csak azért jelenik meg előttem, mert rá 
gondolok… Vajon mi járt utoljára az eszében? 
Hogyan tudott elhagyni?… Eggyé váltam vele, 
mintha újra a testemben hordanám. Úgy szen-
vedtem, mint ő, átéltem az elvonás gyötrelmeit, 
fogtam a kezét, borogattam…. Mit rontottam el, 
miért nem voltam képes segíteni rajta? Hogy le-
het, hogy az a hitvány por erősebb volt, mint az 
én szeretetem?… Feláldoztam volna magam a 
gyógyulásáért, hogy éljen. De Isten nem engedi 
a cserét... Hiába imádkoztam hozzá… magamra 
hagyott… Hajtogatom, hogy az Úr adta, az Úr 
elvette… Miért gyötör ilyen iszonyatosan? Mi-
ért szabta rám ezt a szenvedést? Ki vagyok én 
neki, hogy bosszút áll rajtam? El kell pusztíta-
nom magam… Könyörülj rajtam, segíts nekem!

Férfi: Hadd öleljelek át, Éva! (Nehezen, de fölkel. 
Átöleli a Nőt, sírnak.)

Nő: Jaj, ezt nem kellett volna!
Férfi: Mit nem kellett volna?
Nő: Hogy megérintsük egymást. Nem akarom, 

hogy újra vágyat érezzek. Meggyűlöltelek, ami-
kor felizgatva otthagytál, hogy megveresd ma-
gad a szomszéddal. Most már értem, hogy miért 
nem akartál szeretkezni velem. Elgyengültem 
az érintésedtől, félek, nem tudok beülni a für-
dőkádba. Pedig nekünk most ezt kell tennünk. 
Úgy, ahogy eltervezted.

Férfi: Már nem. Együtt megyünk el a lakásból.
Nő: Ez kész téboly. Számítottam rá, hogy segítesz. 

Ha tudom, hogy neked közben elszállt a bátor-
ságod, teherautó elé vetem magam.

Férfi: Édes, hallgass rám! Nem csak veled történt 
közben valami, de velem is. Itt járt egy isten, és 
biztatott, hogy nem olyan súlyos a bajom, és 
tartsak ki.
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Nő: Megőrültél, látomásaid vannak. Agyadra 
ment a leukémia. Előbb azt hittem, magadhoz 
tértél. De ragaszkodsz a rögeszmédhez. 

Férfi: Idősebb cigány ember volt. Botot hozott 
magával, meg egy kígyót. Ebből ismertem fel.

Nő: Mózes lehetett, a rézbottal, amit kígyóvá vál-
toztatott, hogy meggyőzze a fáraót. Ő is járt itt?

Férfi: Nem zsidó volt, hanem cigány. Vagyis in-
kább görög. 

Nő: Szép kis alak lehetett. Biztos árult valamit. El-
múlt tőle a betegséged?

Férfi: Az azért nem. De kiderült róla, hogy nem 
olyan súlyos, mint először gondolták. Krónikus, 
és nem akut.

Nő: Ezt meg honnan tudod? Az isten mondta?
Férfi: Csendes doktor megerősítette. Nézd meg 

a számítógépben, a postámban. Az utolsó lelet 
negatív volt, új hematológiai diagnózist állított 
fel. Elolvashatod, ha érdekel. 

Nő: Szóval ezért jössz a hangokkal, a színekkel, 
meg az illatokkal! Meg azzal, hogy élvezzük az 
életet, amíg lehet. Már nem érdekel a válásod, 
a befuccsolt pályázatod, az adósságod, az alvál-
lalkozók és a beszállítók fenyegetőzése. Megfor-
dultak a szerepek: nekem sürgős, hogy Balázs 
után menjek, te meg maradni akarsz.

Férfi: Nem hagylak el. Fogom a kezed, együtt 
nézzük meg szegény fiad testét. Ott alszom 
nálad, csak hazaugrom a ruháimért. Beszélek 
Marival és a lányaimmal. Megértik majd, hogy 
te vagy az utolsó esélyem. Bepótoljuk, amit 
elmulasztottunk.

Nő: Nincs jövőm. Balázs volt az, belé kapaszkod-
tam. Most elveszítettem, már nem vár semmi. 
Kiszakadt belőlem huszonnégy év, a születésé-
től a haláláig. Hozzá kötődtem, mindent arra 
tettem fel, hogy megmentem. Az aranylövést, 
amit beadott magának, az én szívembe szúrta.

Férfi: Ha osztozni akartál volna a fiad sorsában, 
évekkel ezelőtt elhagyod magad. Akkor nem 
vagy vonzó és ápolt. És nem szeretjük egymást.

Nő: Furdalt is miatta a lelkiismeret. Úgy éreztem, 
hogy megcsalom őt. De ha a lelkem össze is om-
lott, a testem mást akart. Fogva tart, erősebb 
nálam. 

Férfi: Éva, ne szégyelld az életösztönt. Ezt cso-
dálom a nőkben. Sajnos, Balázsból hiányzott. 
Nem tudott ellenállni a halál csábításának. Mi 
akkor sem adhatjuk fel. 

Nő: Elég volt, nem hallgatlak tovább. De nem bí-
rok egyedül beülni a kádba.

Férfi: Hülye ötlet volt, verd ki a fejedből. 
Nő: Irtózom attól, hogy az anyámmal ket-

tesben várjuk a mentőket, azután meg a 
halottszállítókat.

Férfi: Haladékot kaptam. Ha majd rosszul leszek, 
befekszem a kórházba. Remélem, újra felerősí-
tenek. Nem leszek a terhedre. Kitalálok valamit, 
szerzek pénzt. Megtartod a lakásodat. Talán 
még újra szerelmeskedhetünk is. Ennyi maradt, 
becsüljük meg.

Nő: Rettenetesen fárasztó vagy. Kis híján ráveszel 
az öngyilkosságra, aztán mire elszánom ma-
gam, te tartasz vissza. Hány évünk van, hogy 
együtt éljünk?

Férfi: Nem tudom. A cigány Aszklépiosz sem 
mondta. Csak a remény szikrája maradt, de azt 
is meg kell becsülnünk. Szakadékba hullunk, s 
közben a halhatatlanok elfordítják a fejüket.

Nő: Elvesztettem a fiam, és te közhelyekkel fárasz-
tasz. Mit kezdjek velük?

Férfi: Vagy a vigasztaló frázisok, vagy még azok 
se. Az összes együtt érző szavunk kopott és 
szegényes.

Nő: Vonyítanék a fájdalomtól, mint egy elgázolt 
kutya. Egyszer láttam egyet, kivonszolta magát 
a padkára. Közönyösen húztak el mellette az au-
tók, volt, amelyik kárörvendően dudált is.

Férfi: Szedd magad össze. Viseld a gyászt. Bármi-
lyen szánalmas is ez a produkció, most ezt vár-
ják tőled. Elmegyünk hozzád. Nincs kibúvó, a 
fiad azonosítását nem hagyhatod másra. Talán 
van néhány évünk, leélhetjük úgy is, hogy ne fa-
kadjunk sírva, amikor egymásra nézünk.

Nő: Nem akarsz segíteni nekem, hogy a fiam után 
menjek.

Férfi: Leeresztem a fürdőkádat, és visszateszem 
helyére a hajszárítót. Más öngyilkos eszköz 
nincs a lakásban. Mindjárt letelik az időnk, jön-
nek takarítani. (Felkel, kimegy a fürdőszobába. 
Éva szórakozottan nézegeti a dohányzóasztalon 
az üveget, amit a szomszéd hagyott ott. A Férfi 
visszajön a fürdőszobából.)

Nő: Milyen érdekes, régi formájú üveg. Ilyet ma 
már nem gyártanak. Mi van benne?

Férfi: A Gorgó vére. Az isten hagyta itt. Soha töb-
bé nem adom ki a kezemből. (Zsebre teszi az 
üveget.)
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Nő: A kígyós ember adta? Azt hittem, nem be-
szélsz komolyan, mikor emlegeted.

Férfi: Nem tudom, hogy méreg-e vagy gyógyszer. 
Majd a kórházban próbálom ki, ha leromlik az ál-
lapotom. Jó érzés, hogy van mibe kapaszkodni.

Nő: Leteszem az asztalra a szoba árát. A többi 
pénzt meg visszaadom. Nem akartam, hogy a 
halottszállítóké legyen. Ugye, nem haragszol, 
hogy kivettem a zsebedből? (Bankjegyeket tesz 
le az asztalra, a tárcát visszaadja a Férfinek, aki 
elteszi.)

Férfi: Szóra sem érdemes. Ki jön utánunk?
Nő: Talán a homokos pár. A fiatal fiú, azzal a szo-

morú tekintetű, aktatáskás pasival. 
Férfi: Ők se lehetnek sokkal boldogabbak, mint 

mi. (Megszólal a kaputelefon. A Férfi kimegy az 
előszobába, felveszi, beleszól.) Maga az? Jöjjön 

csak fel a pénzért, és nézzen körül. Lepedőt nem 
kell cserélni. (Visszateszi a kaputelefont, a Nő-
höz.) Gyuri barátnője az, aki takarítani szokott. 

Nő: Nem tudok most hazamenni, a halott 
Balázshoz. 

Férfi: Meg kell tenned. Elkísérlek, melletted le-
szek, amíg el nem viszik szegényt. Ameddig 
szükséged van rám. Amíg tart a haladék.

Nő: Menjünk. Látom, hogy nem szabadulok tő-
led. Lehet, hogy még eljön hozzád az a gyógyí-
tó isten. Mutass be neki. Talán mond valami 
vigasztalót. 

(A Férfi és a Nő elmennek.)
Felerősödik a szomszédban a cigánynóta: „Hej Rigó, 
Rigó, részeges ló…”


