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A Rómeó-akta
(megfigyelési jegyzőkönyv)

SMS FORGALMAZÁS KIvONATA

MEGFIGYELT SZEMéLYEK

DR. FLUORESCALUS             polgármester, országgyűlési képviselő, 
                                              több cég többségi tulajdonosa +36210000001
KOLOMPÁRIS,  a polgármester keresztfia +36210000010
MONDTA G. az egyik viszálykodó bűnszövetkezet feje +36315476880
KAPUTLETTOV a másik viszálykodó bűnszövetkezet feje +36714560501
RÓMEÓ Mondta G. fia +36315476890
MÁRIÓ a polgármester rokona, Rómeó barátja +36210000011
L. JULIO a polgármester rokona, Rómeó barátja +36210000012
CYBÁLD  Kaputlettovné unokaöccse +36714560509
LESLIE szcientológus pap +66600000001
LAWRENCE szcientológus famulus, Leslie segédje +66600000002
BOLDI  Rómeó testőre +36315476895
SZOLNISKO orosz testőr Kaputlettovéknál +36714560401
GRIGORIJ ukrán testőr Kaputlettovéknál +36714560402
IBRAHIM bolgár testőr Mondta G.-éknál +36315476781
MONDTA G.-Né Mondta G. asszonya +36315476881
KAPUTLETTOVNé Kaputlettov neje +36714560502
JÚLIA Kaputlettov lánya +36714560510
RENDŐRTISZT A mi ügynökünk +36xxxxxxxx
TELEFONKÖZPONT  +36xxxxxxxx

 

JÁTSZÓDIK egy magyarországi kisvárosban, 2009-ben

RENDŐRTISZT
Jelentem: utcabál. Szolnisko és Grigorij fegyvernek látszó tárgyakkal bukkannak fel a tömegben.

SZOLNISKO -> GRIGORIJ
te Grig, akkora itt a ricsaj, h az ember semmit se hall. ha oldalamba fúródik még 1 könyök, előrántom 
a stukkert és a tömegbe lövök.

GRIGORIJ -> SZOLNISKO
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inkább lőjél egy Mondta G.-t, ni, ott jönnek a kutyaütők, ugye nem kell kinagyítni? 
de legelőbb kössünk beléjük, 1 az életem, majd megtudják, mi a jogos önvédelem.

BOLDI -> IBRAHIM
mutassuk meg az oroszoknak, nem bírjuk az efféle heccet, meglásd, leszáll fejükről a headset.

L. JULIO -> CYBÁLD
hallom, embereid provokáltak, de karhatalmilag közéjük álltam elejét véve véres utcabálnak.

CYBÁLD -> L. JULIO
ha! közéjük, te meg a karhatalmad? tán protekciósnak érzed magad? mit teszel majd, ha véred fakad, 
ki véd meg, tán a spanod, Rómeó? nem bánom, legyen bunyó.

L. JULIO -> CYBÁLD
lol! jól látom, nagy a szád, de idejönni félsz? rossz helyre ment múlt héten a védelmi pénz?

RENDŐRTISZT
Jelentem: Kaputlettov és Kaputlettovné külön érkeznek.

KAPUTLETTOVNÉ -> KAPUTLETTOV
bozse moj drágám, itt vér fog hömpölyögni! L. Julio, Cybáld! eliramlik az élet!  

RENDŐRTISZT
Jelentem: Mondta G. és neje 1ütt jőnek, majdnem lőnek, de a nej becsúszással szereli urát. a 
polgármester is itt, őt idézem: „ej, megint viszálykodtok, jó polgár
…
aim? ha meghaltok, hová lesznek bevételi forrásaim? bőven van mindenkinek, mi kell, a kuplerájt is 
értetek húztam fel. az olaj sem szőkülhetne nélkülem, nyájas 
…
oroszok, térjetek be báromba együtt, üdítőbb a Black Russian-koktél, mint a Molotov-.”

RENDŐRTISZT
Jelentem: a főutcán Rómeó, Márió és L. Julio 1más felé közelednek, bullterriereket vezetnek pórázon, 
cigarettáznak.

L: JULIO -> MÁRIÓ
felhajthatnánk valami asszonyállatot, 1 rozoga, kikent gádzsi épp ott roszog

MÁRIÓ -> L. JULIO
hé, az Rómeó bulája, a szikkadt Róza, várj! Nem értem őt különben, ahogy kinéz ez a borzadály. olyan 
csoffadt, elveszi a kedved, hogy egy jót zabálj.

KAPUTLETTOV -> KOLOMPÁRIS
Mondta G. is megkapta a cédulát, meg én is
sima bírság ez, vagy büntetőjogi antitézis?

KOLOMPÁRIS -> KAPUTLETTOV
komoly engedményekért zsaroltátok eddig is a várost,
a bírság kevesebb, mint amit azért kaptak mások.
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mit szólsz hát lányodat illetőn?

KAPUTLETTOV -> KOLOMPÁRIS
azt, mit házamban is elmondtam. 14 éves sincs, most büntetendő még hálni véle.

KOLOMPÁRIS -> KAPUTLETTOV
volt már anya sok lány az ő korában.

KAPUTLETTOV -> KOLOMPÁRIS
ha annyira elvennéd, hát rajongd körbe és győzd meg őt, koma.
s hogy jó-e, ha én veszlek vőül. ma party nálunk, részleteket mélban küldöm.

L. JULIO -> RÓMEÓ
Kaputlettov komputerét bütyköltem az imént, várva várt valami levelet egy bazsevástól.
ott a helyünk, pajti! Nem maradhatunk ki a kaputlettovi táncból!

RÓMEÓ -> L. JULIO
vezetek majd, öcsém, fogyaszthatsz minden piából.

RENDŐRTISZT
Jelentem: Kaputlettov-ház. party kezdődik, megérkeznek a vendégek, és rögtön isznak

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
dik öcsém, skubizd azt a nagy mellű csibét! slank derekától kisebződik a színes nyári rét,
kezében lágy, szilfid jointtal közeleg, úgy csüng kocsányon a szemem
…
menten elperecelek!

MÁRIÓ -> RÓMEÓ
szárnyas szavaid hol megrémítenek, hol a röhögéstől vagyok kába. csak nem belezúgtál a Kaputlettov-
lányba?
…
felejtsd el, a burzsuj Kolompárisnak ígéri fatera, különb gádzsikat szállít tök ingyen a Vatera.

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
mit tegyek, tesó, a szerelem kínzó görcsbe ránt, nem tudom egyenesen tartani magam, csak haránt. 
bevágnék bizisten ennek a bögyös-faros nimfának! míg végigér raj
…
ta szemem, háromszor elfárad. jó a sérója is, bodzakoszorúba fonta, kigereblyézném az ujjaimmal, ha 
kérné, naponta.

RENDŐRTISZT
Jelentem: Kaputlettov és Cybáld a kert végeiből figyelnek. a tömegben Júlia megbotlik Rómeóban, 
majdnem elesik, Rómeó felsegíti, majd elsodródnak egymástól

CYBÁLD -> KAPUTLETTOV
hé, öreg, ott potyapiázik egy Mondta G. lelenc! úgy elgáncsolta lányod, hogy kidőlt a konyhakredenc.

KAPUTLETTOV -> CYBÁLD
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nyugalom, fiú, egyelőre nem bántjuk, hiszen nem zavarja a vizet, mondjuk ha ebben a tempóban 
vedel, jobban tenné, ha fizet-
ne. 

RÓMEÓ -> JÚLIA
hé kislány, adsz egy csókot vagy felet, ha megmutatom a bicskagyűjteményemet?

JÚLIA -> RÓMEÓ
várj rám ott a sörsátor szélén nemsoká, odaszököm, amikor a testőröm már okád.

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
ments ki ma éjjel, tesó, enyém a nő! sukárabb, mint gondoltam, és nagyon menő!

MÁRIÓ -> RÓMEÓ
rámenős vagy, barátom, csak rá ne fázz, bár lassan tökrészeg az egész Kaputlettov-ház. vigyázz!

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
vigyáz ránk a szöszmötös éj, a holdtalan végtelen, édesebb a lány annál, mit valaha értett értelem. 
nyíló bazsarózsa az arca, a bőre hamvas barack, ha enyém les
…
z, többet nem hallasz tőlem panaszt.
agárlábaival kulcsolja derekam át meg át, ugye titokban tartod titkom, te legkedvesebb barát?

MÁRIÓ -> RÓMEÓ
hallgatok, mint a sír, te vakmerő csődör! csak ne csodálkozz, ha a zord Kaputlettov papa fejrúgásától a 
falra kenődöl. nem néznek ránk itt jó szemmel, te is tud
…
od… s cinkosodként még magam is a vérpadra jutok.

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
csak még egy órát engedj, csak egy negyedet, egy percet! tudom, nemsoká jön lánykérni a Kolompáris 
herceg, de ha odavetik karmaiba lágy húsú, nehéz mellű Júliám
…
at, felöklelem, nem lesz könyörgés, se bocsánat, acélbetétes csukámmal pofán rúgom úgy a gazt, ha 
ellopja az alvégről azt a Kamazt, azt fogja hinni róla, Nissan
…
, végül spanyolkesztyű-markomban kinyiffan!

MÁRIÓ -> RÓMEÓ
lassan a testtel, barátom! ne légy már oly nagy legény, Júlia sincs ehhez szokva, szegény.

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
most állj, hallga, h ring a lágy szellő, s játszik mátkám gyöngyfényű bokáján… száguld a bő vér 
ereimben, elidőzik csókom apró, langy tokáján.

MÁRIÓ -> RÓMEÓ
s ő is szeret-e, mit mond? nem csak kacérkodik veled, míg nem jő Kolompáris?

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
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imád, Márióm! s nem a pénzemért, hanem grátisz!
minő pech… megindult az ég, eső közeleg, szemetel is már… hová menjünk, gyerek?

MÁRIÓ -> RÓMEÓ
nyitva a zár, szabad az ajtó itt a hátsó udvaron, beszökhettek a házba, sok búvóhely van ott, én is jól 
tudom. figyelj, most! fussatok, mindenki távol van onnan!

RENDŐRTISZT
Jelentem: Rómeó és Júlia eltűnnek a házban

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
iszkolunk máris! s sms-ezz, ha gond van!

MÁRIÓ -> RÓMEÓ
Rómeóm, nyomban!

MÁRIÓ -> RÓMEÓ
bocs, hogy bezavarok! ne ess még jobban hanyatt, de jobb, ha tudod, a báli forgatag szintén nem 
bírja a csapadékot, tömegestől nyomulnak a házba, hol a légyott 
…
zajlik. de van jó ötletem. sürgönyzök Leslie-nek, a papnak, csuda egy mókus, nagy franc az öreg 
szcientológus, mindig van egy-két ötlete, ha nem három.

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
várom!

MÁRIÓ -> LESLIE
nagy tudós atyám, nem segítenél nekem? gáz van. Rómeó meg az orosz csaj, tudod, a Júlia 
bennragadtak a Kaputlettov-házban,
bajban vannak, meg tulajdonképpen én is már,
…
mert falazok nekik, szóval hárman kérnénk, hogy találj ki valamit, ezek
fent szeretik egymást, de a vendégsereg épp megszállná a házat, mint a legyek.

LESLIE -> MÁRIÓ
fiacskám! a minap kísérleteztünk ki egy új szert, még nem is altat, hanem csak bódít, de a saját privát 
álmát látja tőle mindenki, nem a valódit.

LESLIE -> LAWRENCE
kiscsikóm, merre a színes bájnedű, mit a minap palackoztunk, s magyaráztad, hogy használata mily 
egyszerű?

LAWRENCE -> LESLIE
hát kínoz megint a fájdalom, kedves hittestvérem? az aggodalomtól pokolian áthűlt a vérem. a szert 
meggyfa kis szekrénykémben megtalálod, ott a zöldeskék üvegcse

LESLIE -> LAWRENCE
köszönöm, baj nincs, csak nemes ügylethez kell egy kis szerencse.
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MÁRIÓ -> RÓMEÓ
barátom! mindent lezsíroztam. a bódító szérum ott van az összes ünnepi borban. fél óra múlva a 
komplett banda kidől sorban, elő- és elszökhettek, oszt jóvan!

RENDŐRTISZT
Jelentem: Kaputlettov Kolompáris társaságában ünnepi szónoklattal békejobbot hirdet, s békülés jelét 
küldeti nyomban a Mondta G.-házba egy demizson borban.

MONDTA G. -> DR. FLUORESCALUS
ugye nem tréfa a kaputlettovi bor? amely egyébként nagyon finom, nagyon tenor.

DR. FLUORESCALUS -> MONDTA G.
elébb hozott belőle ide is egy futár, aktívan kóstolom. :)

RENDŐRTISZT
Jelentem: furcsamód letaglóz mindenkit a szesz lassan, nincs mit megfigyelni. hosszú volt a nap 
mögöttem, az út alattam, magam is megkóstolom, egyedül maradtam.

RÓMEÓ -> MÁRIÓ
hívtalak az imént tesó, de nem vetted fel. tudatom veled, a verdáddal léptünk el. úton vagyunk valami 
egzotikus tájra Júliámmal. 

TELEFONKÖZPONT -> LESLIE
Tisztelt előfizetőnk! Előbbi hosszú sms-kézbesítés hálózati túlterheltség miatt részben sikertelen volt, a 
hibát elhárítottuk.

LAWRENCE -> LESLIE
„hát kínoz megint a fájdalom, kedves hittestvérem? az aggodalomtól pokolian áthűlt a vérem. a szert 
meggyfa kis szekrénykémben megtalálod, ott a zöldeskék üvegcse
…
, de ahhoz ne nyúlj! egy ménest lemészárolna. keresd a sárgát ott alul! az langyos, színes kómába 
küldi, ki megissza, s csak pár óra múlva engedi majd vissza.

TELEFONKÖZPONT
Ha mindnyájan nem marakodunk, amikor csak lehet, jók vagyunk, úgy ily hiba nem okoz galibát. mint 
ahogy a kódjaink neve PIN és PUK, úgy nevünk se legyen hazug. 
…
Fel, tapsra hát, aki jó barát! A Telefonközpont megjavítja önmagát.
…
Önmagát.


