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Háy János

Utánképzés ittas vezet�knek
Szerepl�k

Csilla, ötvenes (55–62) pszichológus

Tünde, ötvenes (55–62) pszichológus

Bogi, harminc körüli m�körmös

Réka, harmincas évei második felében, marketinges

Anna, harmincas évei elején, újságíró

Tibor, harmincas, negyvenes (35–45), egy éjjel-nappali ábécé tulajdonosa

Márió, negyvenes, volt húskeresked�

Laci, ötvenes évei végén (55–65), társasházi közös képvisel�

Sándor, negyvenes épít�mérnök (35–45), projektvezet� egy épít�ipari cégnél

Sanyi, harmincas évei elején, vendégl�s, talán szakács

Emil, harminc körül, feltehet�leg belügyes

A  színm� helyszíne a színpad, nem 

szükséges az utánképz� szoba imi-

tálása, a  szerepl�k körben, ahogyan 

csoportterápián szokás, ülnek. A terá-

piás beszélgetést megbontó dialógu-

sok és jelenetek ebben a körben ját-

szódnak, lehet�leg eszközök nélkül. 

A lehetséges eszközök: mindenki talál 

a székén egy névkit�z�t, egy A/4-es 

m�anyag táblát, amire géppapír van 

felcsíptetve (szöveg szerint játékban 

csak a kit�z� van). A szerepl�k ülés-

rendje nem vagy alig változik a három 

részben. A rendez� dönti el, hogy kit 

hová ültet (kivéve azt a néhány esetet, 

ahol már a szöveg meghatározza), 

de célszer� a gyakran megszólalókat 

egymástól távolra helyezni, ezzel is 

er�sítve a teljes színpad aktivitását. 

A  színészi játék egészen a parodisz-

tikus ábrázolásig is elmehet, csak a 

szerepek küls�dleges és cinikus meg-

jelenítését kerülje. A  darab az után-

képzés rendszere szerint három napra 

van tagolva. A  további tagolás felvo-

nások és jelenetek szintjén is rende-

z�i döntés. Játszódhat három felvo-

násban, és kett�ben, két nap plusz 

egy nap bontásban, vagy egyben, ha 

nem vagyunk tekintettel a prosztata-

problémákkal küzd� néz�kre.

ELS� NAP

A szerepl�k a színpad szélére érkez-

nek és várakoznak.

SANYI�Arra vártok?

EMIL�Arra.

SANYI�Mindenki?

EMIL�Mindenki.

SANYI�A n�k is?

TIBOR�Azok is isznak.

LACI�Még jobban is.

SÁNDOR�Mért gondolod?

LACI�Az én feleségem is.

MÁRIÓ�Mi van vele?

LACI�Mindegy, már nem él.

SANYI�Mért nem megyünk be?

EMIL�Zárva.

SANYI�Mért van zárva?

TIBOR�Még nincsenek itt.



 

4747

SANYI�Kik?

TIBOR�Akik vezetik.

A két pszichológusn� érkezik.

CSILLA�Jó napot.

TÜNDE�Jó napot. Jöjjenek be!

MÁRIÓ�Kett� elmúlt már.

CSILLA�El.

MÁRIÓ�Az volt, hogy nem szabad 

késni.

SANYI�Ja, ott kellett hagynom a bor-

vacsorát.

CSILLA�Úgy látom, nem is késtek.

MÁRIÓ�Csak ránk vonatkozik?

TÜNDE�Mért, én vezettem részegen, 

uram?

MÁRIÓ�Nem voltam részeg, csak it-

tam, és én bármennyit ihatok, 

mindig tudok vezetni, csak kicsit 

lassabban kell mennem.

CSILLA�Akkor nem vették volna el a 

jogosítványát.

MÁRIÓ�Mert rosszak a törvények, az 

usában ez semmi.

CSILLA�Észrevette?

MÁRIÓ�Mit?

CSILLA�Hogy nem Amerikában va-

gyunk.

MÁRIÓ�Mért pont ebben a szar or-

szágban kellett születni!

SÁNDOR�Nyitva a határ, elhúzhat, aki 

akar.

EMIL�Ja, tele van a világ magyarok-

kal.

TIBOR�Nekem már kés�.

SÁNDOR�Mért?

TIBOR�A gyerek miatt.

SANYI�Nekem is, pedig mindenütt 

keresnek vendéglátós szakembe-

reket, f�leg, ha nem arabok.

Mennek befelé, helyezkednek.

TIBOR�Az arabokat mindenki utálja.

BOGI�Én nem utálom például, ara-

nyos kisgyerekeik vannak, olyan 

szép nagy barna szemük van.

SANYI�Nem azért.

TIBOR�Mi nem azért?

SANYI�Nem azért nem alkalmazzák 

�ket.

TIBOR�Akkor mért?

SANYI�A disznóhús miatt.

LACI�Azok nem a zsidók?

SANYI�Azok is, de f�leg az arabok. 

Tudjátok, hogy hívják a jó enni-

valót?

LACI�Hogy? Kóser?

SANYI�Nem. Halál, érted, úgy hívják 

az ételt, hogy halál.

BOGI�Á, azt nem hiszem el, ez hü-

lyeség.

SANYI�Pedig igaz.

LACI�Én szeretek itt lakni. Szerintem 

Magyarország szép ország.

MÁRIÓ�Nekem nem tetszik.

RÉKA�Szerintem is szép, de engem 

nemsokára a cég úgyis kiküld 

Angliába, az még szebb ország, 

meg nagyobb lesz a fi zetésem 

is.

SÁNDOR�Születhettünk volna esetleg 

Afrikában.

SANYI�Én nem.

SÁNDOR�Mért gondolod, hogy nem?

SANYI�Mert nem vagyok néger.

RÉKA�Van, aki ebben az országban 

még úgy beszél, hogy néger?

SANYI�Mért, nem azok?

Lassan mindenki megtalálja a helyét, 

minden széken van egy kit�z� és egy 

toll, esetleg egy A/4-es csíptet�s m�-

anyag tábla.

CSILLA�Emberek, mindenki kapott 

egy kit�z�t, írja rá a keresztnevét, 

ett�l a pillanattól meg fogjuk szó-

lítani egymást.

TÜNDE�Jé, hölgyek is vannak?

MÁRIÓ�Mindenki iszik, a  n�k még 

jobban, pedig nem bírják.

RÉKA�(Anna vagy Bogi felé) Ez ilyen 

n�gy�löl�!

BOGI�Az tuti, látszik rajta!
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MÁRIÓ�Hallom, azt hiszitek, nem 

hallom?

RÉKA�Pedig nem neked mondtam.

MÁRIÓ�Az, hogy a n�k olyanok, az 

pont úgy van, ahogy mondtam. Az 

anyám is azt csinálta, már reggel, 

f�leg hétvégén, ezzel �zte el a fa-

teromat.

RÉKA�A te anyád, az a te problémád!

MÁRIÓ�Különben meg pont szere-

tem a n�ket, csak �k nem szeret-

nek engem.

RÉKA�Biztos megvan az okuk!

CSILLA�Ezt most hagyjuk abba!

MÁRIÓ�Nem tudom, mért ilyen ag-

resszívak a n�k, ez biztos ilyen 

genetikai dolog.

TÜNDE�Els� lépés, hogy elfogadjuk 

egymást. Ez a csoportterápia lé-

nyege.

SÁNDOR�Ez egy terápia?

CSILLA�Tulajdonképpen nem, csak 

hasonló, Tünde pontatlanul fogal-

mazott.

BOGI�Milyen vicces, ez olyan, mint az 

iskolában.

CSILLA�Mért, maga az iskolában is 

ivott?

BOGI�Most mért kell pont így beszél-

ni velem?

CSILLA�Nem jutalomból van itt, ha-

nem mert b�ncselekményt köve-

tett el, szóval hagyjuk a viccel�-

dést.

SÁNDOR�Nem akart rosszat, tényleg 

nem kéne így.

CSILLA�Koncentráljon arra, amit kér-

tem. Én sem jókedvemben vagyok 

itt, még öt év, és úgy nyugdíjba 

megyek, hogy bottal üthetik a nyo-

mom.

SANYI�Ez vicces. (Röhögcsél.)

CSILLA�Mi?

SANYI�Hogy bottal üthetik a nyomot. 

Hát, milyen vicces, mit jelent?

CSILLA�Ez egy mondás.

SANYI�Ja, az más, ha mondás.

TÜNDE�Maga különben mért nem ír?

SANYI�Mert itt mellettem a Sanyi is 

Sanyi. Nem tudom, akkor én mit 

írjak.

TÜNDE�Maga is Sanyi?

SANYI�Ja, de � gyorsabb volt, szóval 

� lett a Sanyi.

CSILLA�Akkor írja azt, hogy Sándor.

SANYI�De én Sanyi vagyok.

CSILLA�Most itt legyen Sándor.

SANYI�Nem leszek, mert én Sanyi 

vagyok.

TÜNDE�Akkor Sanyi, írja azt, hogy 

Sándor.

SANYI�De én Sanyi vagyok.

TÜNDE�Nem maga, hanem a másik 

Sanyi.

SÁNDOR�De én már ráírtam, hogy 

Sanyi.

CSILLA�Fordítsa meg a lapot.

SÁNDOR�Tényleg, ez nem jutott 

eszembe.

CSILLA�Mutatkozzunk be egymás-

nak. Én Csilla vagyok, a  kolléga-

n�m pedig Tünde. Mi fogjuk vezet-

ni ezt a háromnapos utánképzést. 

Van két gyerekem, egyetemisták, 

eredetileg biológia–földrajz sza-

kos tanár vagyok, de elvégeztem 

a pszichológiát a pécsi egyetemen 

levelez�n, és úgy kerültem ide.

TIBOR�Nekünk még a pszichológia 

szak se kellett, és itt vagyunk. 

(Nevet.)

CSILLA�Kedves Tibor, most ugye én 

beszélek. Ez a szabály, ha vala-

ki beszél, a  többiek hallgatnak, 

s csak akkor szólalnak meg, ha a 

másik befejezte.

TIBOR�Azt hittem, doktorn�, hogy 

befejezte.

CSILLA�Befejeztem, de… meg kü-

lönben se vagyok doktorn�.

TIBOR�Akkor jókor szólaltam meg, 

doktorn�.

CSILLA�Mondom, hogy nem vagyok 

doktorn�.
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SANYI�Akkor hogyan szólítsuk?

CSILLA�Csilla.

TIBOR�Jó, de a lényeg, hogy jókor 

szólaltam meg, mert épp befe-

jezte.

CSILLA�Nem.

TIBOR�Mért?

CSILLA�Mert most Tünde jön.

TÜNDE�Én is általános iskolában ta-

nítottam, pont ott, ahol a Csilla, 

és a Csilla mondta, hogy menjek 

pszichológiára, és ez jó döntés 

volt, mert itt jó dolgozni, bár van-

nak brutális ügyek, de ezt most 

nem részletezem, maguk közül 

egyikük sem követett el ilyet.

TIBOR�Az azért elég brutális, hogy 

két éve nincs jogsim.

CSILLA�Tibor, nem tud hallgatni? 

Tünde, folytasd, légy szíves!

TÜNDE�Szóval, van egy feln�tt lá-

nyom, elváltam, volt egy barátom, 

de most egyedül élek, most élem 

meg el�ször életemben, hogy 

szabad vagyok, azt csinálok, amit 

akarok, nem kell senkinek enge-

delmeskednem, mert már elegem 

volt, hogy nem teljesedhet ki az 

életem. Járok pszichodrámára is, 

az teljesen helyrehozott, mert azért 

nekem se könny�, amikor ott ma-

radtam egyedül egy gyerekkel, tele 

lelki sérüléssel, azért az nem volt 

könny�, meg mikor a barátom vé-

gül is elköltözött egy olyan n�höz, 

akivel már tíz éve viszonya volt, 

meg egy plusz gyerek is, azt is jól 

eltitkolták el�lem. De a pszichodrá-

ma nagyon jót tett, meg a jóga…

CSILLA�Tünde, ezt most hagyjuk, 

talán inkább ismertessük a tanfo-

lyamot.

TÜNDE�Ja, bocs, csak benne vagyok 

az életmódváltásban, s  gondol-

tam, hasznos megosztani, hátha 

segít, hogy ne üljenek be ittasan 

az autóba, mert a pszichodráma 

arra is jó, az olyan, mint a kalma-

pirin.

LACI�Mint a kalmapirin?

TÜNDE�Igen, mindenre jó, mármint 

lelkileg.

CSILLA�Szóval önök nem tartoznak a 

legsúlyosabbak közé, akik embe-

reket gázoltak el, s nem elég, hogy 

börtönbe kerültek, de nem tudnak 

mit kezdeni a lelkiismeret-furda-

lással. Volt olyan esetünk, amikor 

itt zokogott egy férfi , térden a pad-

lón, ott, ahol maga ül, Sanyi.

SANYI�Itt, pont itt?

CSILLA�Ott, mert halálra gázolt egy 

hatodik hónapos terhes kisma-

mát, amikor tolta át a kétéves 

gyerekét a babakocsival az úton. 

Három halál egyszerre!

SANYI�Úristen! Van ilyen? És pont 

nekem kellett odaülnöm?

CSILLA�Van ilyen, nagyon is van. 

Minden megtörténhet, még az is, 

amir�l azt hisszük, hogy nem tör-

ténhet meg.

EMIL�Hogy mi?

CSILLA�Csak hogy olyan a világ, hogy 

azt hisszük, nem történik meg, és 

tessék, egy ittas vezetéssel tömeg-

gyilkos lehet az ember!

TIBOR�Fú, ez tényleg durva, mennyi-

re jól jártam, hogy én csak…

TÜNDE�Tibor, ne kezdje el, érti, most 

még ne.

TIBOR�Jó, csak megnyugodtam, 

hogy milyen piszok szerencsés 

vagyok. Már ezért érdemes volt 

idejönni!

MÁRIÓ�Én nem vagyok szerencsés, 

azóta, hogy a feleségem, vagyis az 

élettársam, de olyan volt, mintha 

a feleségem lett volna, volt közös 

cégünk, szóval, mióta lelépett, az-

óta semmi nem sikerül.

TÜNDE�Márió, ezt most hagyjuk, ez 

nem válóper, különben sem maga 

jön.
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MÁRIÓ�Többet nem fogok ilyen hely-

zetbe kerülni, senki nem fog meg-

szívatni ebben az életben, egy 

büdös kurva sem.

RÉKA�Hagyd már abba ezt a n�gya-

lázást, biztos te is hülye voltál!

MÁRIÓ�Én olyan voltam, amilyen va-

gyok, érted, én nem változtam, 

csak �!

RÉKA�Akkor már eleve olyan voltál, 

akit�l menekül az ember.

MÁRIÓ�A  cég is taccsra ment. Elvit-

te a felét. Olyan hülye az ember, 

hogy pont azzal alapít céget, aki 

utána el tudja a felét perelni, pedig 

öt forintot se tett bele. Pont annyit 

vitt el, amit�l már nem tudott m�-

ködni, és bed�lt az egész, a ban-

kok rám borították a hiteleket.

SÁNDOR�Kellett volna ilyen cs�dal-

kut vagy hitelalkut kötni, vannak 

megoldások, mindenkinek az a jó, 

ha egy cég m�köd�képes marad.

MÁRIÓ�Azt hiszed, én akkor olyan 

idegállapotban voltam? A  János-

ban kezeltek a pszichiátrián, és 

persze olyan gyógyszereket nyom-

tak belém, amikt�l teljesen kiké-

szültem, mert nehogy azt hidd, 

hogy a pszichiátrián meg akarnak 

gyógyítani.

LACI�Nem? Én azt hittem, hogy…

MÁRIÓ�Nem. Csak az a cél, hogy ne 

legyél öngyilkos, meg ne ölj meg 

másokat. Hogy nem tudsz beszél-

ni, azt leszarják, mert nekik ez a 

gyógyulás, hogy nem vagy veszé-

lyes. Ez egy kémiai börtön, érted, 

ahonnét nem tudsz megszökni, 

mert annyi er� sincs benned, hogy 

a vécéig elvánszorogj.

TÜNDE�Kedves Márió, ez nem tarto-

zik ide, fogja már föl.

MÁRIÓ�Úgyis kicsinálom, csak kap-

jam vissza a jogosítványomat.

BOGI�Kit?

MÁRIÓ�A n�t, akivel együtt éltem.

TIBOR�Minek hozzá jogosítvány, elég 

egy vascs�!

RÉKA�Fú, én lehet, hogy rossz cso-

portba kerültem.

TÜNDE�Arra még nem volt példa.

CSILLA�Miel�tt elkezdenénk, felte-

szek egy kérdést.

SÁNDOR�Még nem kezdtük el?, már 

félórája itt vagyunk.

TÜNDE�Hát elkezdtük, de miel�tt 

tényleg elkezdjük.

EMIL�Az milyen, hogy tényleg elkez-

deni, ez ilyen pszichológiai szak-

kifejezés?

TÜNDE�Én erre most nem reagál-

nék, kedves Emil, mert nem aka-

rok indulatot mutatni maga felé, 

holott megtehetném. Én döntöt-

tem úgy, hogy nem, mert képes 

vagyok irányítani magamat, nem 

vagyok kiszolgáltatva az indula-

taimnak.

CSILLA�Hagyjad, Tünde, haladjunk! 

Szóval azt kérdezném, miért jöt-

tek ide, mit várnak ett�l a három 

naptól?

TÜNDE�Ki kezdi?

MÁRIÓ�Most ezt más is megtudhatja, 

hogy mit mondunk?

TÜNDE�Ki tudná meg?

MÁRIÓ�Mondjuk a rend�rség, vagy 

akiknél ott van a jogsink.

CSILLA�Nem, az biztos, hogy innen 

nem szivárog ki semmi.

MÁRIÓ�Jó, csak az ember gyanak-

szik.

TÜNDE�Ki kezdi?

TIBOR�Én azért jöttem, mert köte-

lez�.

CSILLA�Jó, de mit akarnak elérni?

TIBOR�Szeretném visszakapni a jo-

gosítványomat.

EMIL�Én is.

BOGI�Hát tulajdonképpen én is.

CSILLA�Jó, mindenki vissza szeret-

né, de maguk szerint mire jó ez az 

utánképzés?
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SANYI�Semmire.

TÜNDE�Hogyhogy semmire?

SANYI�Aki ivott, az ezután is inni fog. 

Ez ilyen. Nem változnak a dolgok.

TÜNDE�Épp az a cél, hogy ne, hogy 

ezután tudjanak választani, vezet-

nek vagy isznak, hogy rájöjjenek, 

mindig van más megoldás, biz-

tonságosabb és olcsóbb. Én is 

szeretek inni, csak utána nem ülök 

kocsiba.

LACI�Egy csomó n� alkoholista, 

több, mint férfi , a  feleségem is…

CSILLA�Laci, ez nem tartozik ide.

TÜNDE�Tehát a cél nem az, hogy ne 

igyanak, s�t, nyugodtan, nincs is 

annál jobb, mint leülni este egy 

pohár vörösborral.

LACI�Engem nem kell rábeszélni!

SANYI�Engem se.

EMIL�Én utálom a bort.

TÜNDE�Folytathatom?

Hallgatnak.

CSILLA�Mire vársz, folytasd!

TÜNDE�Jó, folytatom, de a lényeget 

tulajdonképpen már elmondtam.

CSILLA�Nos, mi elmondtuk, hogy kik 

vagyunk, s  hogy mért vagyunk 

itt. Most maguk jönnek. Ki kezdi? 

Mondjuk, itt mellettem?

LACI�Én?

CSILLA�Nem maga van mellettem?

LACI�Hát ott a Bogi is maga mellett 

van.

CSILLA�Nem, � a Tünde mellett van. 

Akkor kezdje!

TÜNDE�Laci.

CSILLA�Mi az, hogy Laci?

TÜNDE�Hogy kezdje, Laci, mert meg-

szólítjuk egymást, a  megnevezés 

része a terápiának.

SÁNDOR�Akkor ez mégis terápia?

CSILLA�Nem, ez utánképzés. Szóval, 

Laci!

LACI�Akkor mondjam?

TÜNDE�Arra várunk.

LACI�Jó, csak én nem szoktam így 

mások el�tt beszélni.

TÜNDE�Na, most ezt is megtanulja, 

tudja, hány színész szorong, hogy 

meg kell szólalni a színpadon!

CSILLA�Ezt most hagyjuk, Tünde, 

Laci!

LACI�Szóval az épít�iparban dolgoz-

tam, de most közös képvisel� va-

gyok. A barátn�mmel, Katival élek 

pont ott, ahol közös képvisel� is 

vagyok, a  Békásmegyeri lakóte-

lepen. Szóval pont azért ott. Két 

házam van.

BOGI�Neked van két házad?

EMIL�Úristen, Bogi!

BOGI�Most mi van?

LACI�Nem úgy, hanem hogy két 

tízemeletes, mindegyikben négy 

lépcs�ház. Olyan, hogy nincs sza-

badság, bármikor szólhatnak, 

hogy a lift, meg hogy nincs villany, 

meg cs�törés. Állandó készenlét 

az egész! Azért is volt, hogy el-

kaptak.

CSILLA�Az esetet hagyjuk.

LACI�Jó, csak azzal függ össze.

CSILLA�Akkor sem.

LACI�Jó, de, na, mindegy. Van két 

gyerekem, elváltam. Na, akkor 

megzuhantam kicsit, és volt, hogy 

detox, de hát ez érthet�, amikor 

mindent ott kellett hagynom, de 

ez már régen volt, meg a felesé-

gem már, de ezt mondtam.

MÁRIÓ�Mit mondtál a feleségedr�l?

LACI�Hogy meghalt, mert olyan jól 

sikerült a válás, hogy minden 

pénzt megszerzett, meg a pester-

zsébeti házat is, és hát elkezdett 

inni, mert volt mib�l.

EMIL�Akkor jobban járt volna, ha � 

bukja el a vagyont.

LACI�Jobban, de akkor ez nem így 

látszott, hanem pont fordítva. Szó-

val ott maradtam egy b�rönddel, 

mert olyanok a törvények, hogy 
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bármit elérnek a n�k, az ügyvédek 

meg tudják, hogy sokat le tudnak 

akasztani, ha a n� mellé állnak.

TIBOR�Meg a n�k is olyanok.

LACI�Milyenek?

TIBOR�Mint a törvények.

LACI�Ezt most hogy érted?

TIBOR�Hogy mindent kihasználnak, 

amit kihasználhatnak. Egy have-

rom, aki pedig piszok okos fi ckó 

volt, de úgy átvágták, mint szart a 

palánkon, amikor…

CSILLA�Tibor, most nem maga be-

szél.

TIBOR�Pedig én beszéltem.

CSILLA�Elég baj. Na jó, akkor mond-

ja most maga. Vagy van még vala-

mi, Laci?

LACI�Végül is semmi. Ritkán talál-

kozom a gyerekeimmel. Az rossz. 

Külföldön dolgoznak.

MÁRIÓ�Tényleg olyanok a törvények, 

hogy nem lehet csodálkozni, ha 

ittasan vezet az ember.

TÜNDE�Márió, most a Tibor jön, vagy 

inkább a Sándor.

EMIL�Ezt azért el kéne dönteni.

TÜNDE�Emil, magának se volt meg-

adva a szó.

EMIL�Bocs, csak nem szeretem, ha 

nincsenek tisztázva a dolgok.

CSILLA�Meg kell tanulnia a szabályo-

kat. Csak akkor beszélünk, ha épp 

mi vagyunk soron.

TÜNDE�Különben, ha nem így lenne, 

akkor mi is szórakozottak lennénk, 

mert valójában olyanok vagyunk.

MÁRIÓ�Mi?

CSILLA�Mindegy. Sándor.

SÁNDOR�Akkor én, és nem a Tibor!

CSILLA�Persze hogy maga.

SÁNDOR�Budapesti vagyok. Épít�-

mérnökin végeztem. Most egy út-

épít� cégnél vagyok. Elvettem a 

gimis osztálytársn�met.

TIBOR�Egy n�vel nyomod tizennyolc 

éves korodtól?

SÁNDOR�Tizenhat éves koromtól.

TIBOR�Fú, bazmeg, te egy h�s vagy, 

tudod, nekem azóta hány n�m 

volt!

MÁRIÓ�Nekem is volt egy csomó, 

persze mind otthagyott.

CSILLA�Sándor beszél!

SÁNDOR�Szóval, van két gyerekem, 

a nagyobb fi ú, a kisebb lány. Egy 

nagy útépít� cégnél dolgozom. 

Közbeszerzések, uniós pénzek, 

ilyesmi.

TIBOR�Megy a lopás, mi?

SÁNDOR�Én csak projektmenedzser 

vagyok.

TIBOR�Hát akkor te biztos benne 

vagy.

SÁNDOR�Nem.

MÁRIÓ�Maguknak különben kell je-

lenteni, hogy mit hallottak?

CSILLA�Hogyhogy jelenteni?

MÁRIÓ�A rend�rségnek.

CSILLA�Nem, itt az �szinteség a leg-

fontosabb, ha ez nem teremt�dik 

meg, akkor, ugye, nem érünk el 

eredményeket.

MÁRIÓ�Én is ezt mondanám a maga 

helyében, de biztos jelenteni kell, 

úgyhogy bármit inkább ne mondj 

el, f�leg a közbeszerzésekr�l ne.

TIBOR�Arról lehet, mert a rend�rök 

is benne vannak.

TÜNDE�Higgyék el, hogy nem! Ez 

olyan, mint a gyónás.

BOGI�Hogyhogy olyan?

TÜNDE�Hogy bármit elmondhatnak, 

az innét nem kerülhet ki, és magu-

kat is arra kérem, hogy ne mond-

ják el senkinek. Pláne névvel ne!

MÁRIÓ�Á, azt nem lehet elhinni, hogy 

nincs ilyen kötelez� jelentés.

TÜNDE�Miért?

MÁRIÓ�Hát hol vagyunk? Közleke-

désfelügyeleti hatóság. Itt aztán 

még a falnak is füle van.

CSILLA�Menjünk tovább. Tartanunk 

kell az id�t! Tibor.
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TIBOR�Azért tényleg nincs olyan, 

hogy elmondják, mert nekem 

azért olyan, hogy…

CSILLA�Mondom, hogy nincs!

MÁRIÓ�Mi a biztosíték?

CSILLA�Az, hogy azt mondom.

TIBOR�Na jó, akkor vegyük úgy, 

hogy elhittem. Szóval nekem van 

a Bérkocsis utcában egy boltom. 

Éjjel-nappali. El�tte meg persze 

állami gondozott voltam, onnét 

jöttem föl.

TÜNDE�Intézet?

TIBOR�Ja, a  muterom lemondott 

rólam. Így nem könny� életet 

kezdeni, de nekem sikerült. Van 

egy kisgyerekem meg egy fele-

ségem. A boltban voltam mindig, 

az olyan, hogy mindenki bejön, 

a  rend�rök is, meg a b�nöz�k, 

hogy minden éjszaka vagy buli, 

vagy verekedés. Másképp nem 

lehet. Ez a lényege, hogy csak így 

tud m�ködni. Volt, hogy l�ttek is, 

meg bomba…

BOGI�Fú, bomba?

RÉKA�Nem tudom, én lehet, hogy 

rossz csoportba kerültem.

CSILLA�(felmutatja a névsort) Mért 

gondolja?, itt van a neve. Ja, tény-

leg, a  jelenléti ív, körbe is adom. 

Szóval mért gondolja?

RÉKA�Mert én csak egypár korty 

pezsg�t ittam egy céges rendez-

vényen, és nem csináltam semmit, 

amúgy marketinges vagyok, szó-

val, itt meg olyan, mintha b�nöz�k 

lennének…

TIBOR�Most fi gyelj, hogy hívnak (kö-

zelebb hajol Rékához), ja, Réka? 

Nem tudsz szebben írni?

RÉKA�Csak így tudok, és ez szép.

TIBOR�Figyelj, Réka, azért azt nem 

mondhatod, érted, hogy b�nöz�, 

mert te hol n�ttél fel? Budán, mi?

RÉKA�Hát igen, de azért nem a he-

gyen.

TIBOR�Szóval engem meg belökött 

az anyám egy nevel�intézetbe, 

tudod, mi lett volna veled ott? 

Szétkeféltek volna a nevel�tanárok 

már tízévesen, szóval, te nekem 

ne mondj ilyeneket, hogy b�nöz�, 

érted.

CSILLA�Nyugalom, emberek, akkor 

Réka.

RÉKA�Én tényleg Budán születtem, 

és ott is lakom, egyel�re egyedül 

élek, mert olyan a meló, hogy 

nehéz ismerkedni, egy multinál 

vagyok, olajszállítmányokat szer-

vezünk a világon mindenütt. Volt 

egy pasi, azzal voltam egy ideig, 

de aztán elhidegültünk, �  is egy 

multinál dolgozott, szóval nem ta-

lálkoztunk, ha meg igen, akkor 

csak aludtunk, de majd persze 

szeretnék családot, már nézem 

a párkeres� oldalakat, van olyan, 

ahol pont olyanok vannak, akik 

nekem lennének jók. De most így 

van.

MÁRIÓ�Esetleg elmehetünk együtt 

valahová.

RÉKA�Veled? Az ki van zárva.

MÁRIÓ�Nem tudom, miért ilyenek ve-

lem a n�k, az anyám miatt, biztos.

TIBOR�Neked legalább volt.

MÁRIÓ�De milyen volt, a faterom el�-

ször elmenekült, aztán öngyilkos 

lett miatta.

LACI�Tényleg?

MÁRIÓ�Ja. Mindig az hal meg a szü-

l�k közül, akit szeretsz.

CSILLA�Márió!

MÁRIÓ�Mi van, mit akar?

CSILLA�Most mondja maga!

MÁRIÓ�De nincs olyan, hogy kötele-

z� elmondani a rend�rségnek?

CSILLA�Mondom, ez olyan, mint a 

gyónás, hogy a pap se mondhatja 

el, és a modern világban, ami-

kor már senki nem hisz istenben, 

a pszichológusok lettek a papok.
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MÁRIÓ�Mi? Én például hiszek isten-

ben, csak nem szeretem, utálom 

az istent, viszont nem hiszek a 

pszichológusokban, mert biztos 

beszervezte �ket a rend�rség.

TÜNDE�Higgye el, nekünk mindent 

elmondhat, még azt is, ami a tu-

datalattijában van.

MÁRIÓ�Hol?

TÜNDE�Mindegy, most beszéljen 

magáról, abban, gondolom, nincs 

olyan, amit�l félni kell.

MÁRIÓ�Hát de, például az anyám 

elég félelmetes volt!

TÜNDE�Err�l majd ha eljön magán-

terápiára.

CSILLA�Tünde, ez még korai.

TÜNDE�Ja, bocs, csak ha már meg-

említettem, elég jó hatásfokkal 

dolgozom.

CSILLA�Tünde, most Márió beszél!

MÁRIÓ�Szóval az apám olasz, anyám 

magyar, azért hívnak így olaszul. 

A húsiparban dolgozom, Olaszor-

szágba szállítok húst.

SANYI�Fú, bazmeg, te voltál, aki ilyen 

kismadarakat szállítottál illegáli-

san, láttam a Fókuszban!

LACI�Megdöglöttek, mert nem volt 

leveg�.

SÁNDOR�Azok a menekültek voltak.

BOGI�Az a sok aranyos énekesma-

dár?

SÁNDOR�Nem, az a harminc mene-

kült.

SANYI�Fú, bazmeg, és nem csuktak 

le miatta?

MÁRIÓ�Nem, mert én bárányt szál-

lítottam legálisan. Annyi pénzem 

volt, érted, ha meg nem, akkor 

indítottam egy újabb szállítmányt, 

érted, nekem az üzlet kurvára 

ment. Ha nem hagy el az a rohadt 

kurva.

CSILLA�Márió!

MÁRIÓ�Jó, bocsánat, szóval, ha nem 

hagy el az a (kicsit elakad) rohadt 

kurva, akkor még most is menne. 

De utána megborultam. Én nem 

tudom, hogy van, minden n� kiba-

szik velem, érted, mindegyik, el�-

ször azt mondja, hogy én vagyok 

a minden, aztán meg lelépnek, én 

meg ott maradok a szarban.

CSILLA�Márió!

MÁRIÓ�Jó, bocsánat, csak én nem 

tudok olyan jól magyarul, mert 

az apám olasz volt, és t�le tanul-

tam az anyanyelvemet, mert az 

anyám olyan volt, hogy t�le még 

azt sem lehetett. Szóval minden 

n� otthagy, én meg maradok ben-

ne a szarban. El�ször az anyám 

csinálta meg, most meg itt van ez 

a rohadt kurva, és már feléltem 

a tartalékaimat is, érted, idegileg 

is, ráadásul a rend�rök elvették a 

jogsim, az is miatta volt.

CSILLA�Hagyjuk az eseményt, majd 

kés�bb.

TÜNDE�Sanyi!

SANYI�Tessék.

TÜNDE�Maga jön.

SANYI�Most mondjam én?

TÜNDE�Hát persze.

SANYI�Van két családom.

TÜNDE�Hogyhogy kett�?

SANYI�Hogy két lányom.

TÜNDE�Ja, értem, másra gondoltam.

SANYI�Mire?

TÜNDE�Hogy család, apa, anya, gye-

rekek, hogy abból van kett�.

SANYI�Ja, úgy nincs egy se. Szóval 

én a vendéglátásból jöttem, már-

mint hogy ma is onnét konkrétan, 

mert ma is lesz egy borvacsora. 

A szakács nagyon fontos ilyenkor, 

hogy mit csinál és hogyan. Én a 

gyerekeimet nagyon szeretem, de 

tényleg. Nem élek velük, de min-

dennap látom �ket, mindennap 

megyek hozzájuk. Én viszem �ket 

az oviba. És amikor mentem haza 

a kismotorral…
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CSILLA�Az eseményt hagyjuk.

SANYI�Ja, bocs. Én tényleg mindent 

a gyerekekért, mert nem akarom, 

hogy nekik az legyen, ami velem 

volt, hogy annyit dolgozni, hogy 

egyáltalán élni tudjak. Vidékr�l fel-

jönni egyedül, úgy, hogy a szüleim 

tényleg semmit, mert nem volt 

mib�l. De nekik már van itt Pest-

erzsébeten minden. Én meg al-

bérletben vagyok, de nekem az jó. 

Nekem az ott az otthonom, ami ott 

maradt. Csak az rossz, hogy mikor 

mentem haza, akkor volt már ott 

egy másik férfi . Azt mondja a kis-

lányom, hogy az is papa, vagyis az 

papa, mert én apa vagyok.

CSILLA�Maga ivott, Sándor?

SANYI�Sanyi vagyok.

CSILLA�Érti, mit kérdeztem, ivott?

SANYI�Én, dehogy ittam, az volt, 

hogy nem szabad inni és elkésni.

TÜNDE�Biztos nem? Jobb, ha el-

mondja, mert akkor talán meg 

tudunk bocsátani, mert van arra 

lehet�ség.

CSILLA�Nincs. Arra pont nincs lehe-

t�ség, te is tudod, Tünde.

TÜNDE�Jó, csak akarom, hogy az 

igazat mondja, és csak így lehet, 

vagy a szondával.

EMIL�Ha hazugsággal csikarjuk ki a 

vallomást, az törvényellenes, mert 

ez valójában kényszer.

TIBOR�Hol a faszban dolgozol te, 

hogy így nyomod a paragrafuso-

kat?

EMIL�Olyan iskolába jártam, ahol ta-

nították.

MÁRIÓ�Ez (közelebb hajon Emilhez), 

vagyis Emil biztos be van épít-

ve, nem is vették el neki. Biztos 

minden csoportban van egy ilyen, 

hogy jelentsen, hogy ne kelljen a 

pszichológusnak.

CSILLA�Biztosítom róla, hogy Emil-

nek is elvették.

SANYI�Szóval én biztos nem.

TÜNDE�Mit nem?

SANYI�Hogy biztos nem ittam.

TÜNDE�Ja, már kiment a fejemb�l, 

hogy kérdeztem.

SANYI�Mert én nem vagyok olyan, 

tegnap még igen, de ma már 

tényleg nem, de hát a vendéglátás 

olyan, hogy ott kell, meg aztán egy 

borvacsorát nem lehet úgy végig-

csinálni, hogy az ember nem iszik.

BOGI�Én nem kerülök sorra? Tökre 

unatkozom. Kit érdekelnek má-

sok.

CSILLA�De pont maga jön.

BOGI�Na végre!

MÁRIÓ�Nem érsz rá ma este?

BOGI�Hülye vagy, nekem már van 

valakim.

MÁRIÓ�Az én feleségemnek is volt, 

vagyis az élettársamnak, és most 

mi van, hát hogy nincs, vagyis 

hogy én már nem vagyok, de ami-

kor voltam, akkor is volt valaki, 

mert kiderült, persze csak kés�bb. 

Szóval attól, hogy van valakid, az 

nem akadály.

BOGI�Nem, érted, veled pláne nem.

MÁRIÓ�Egy n� sem akar, egyszer�en 

kikészülnek ett�l az idegeim, ezért 

kell ittasan vezetnem. Egyszer�en 

nem lehet elkerülni. Meg külön-

ben se fogok ott hagyni egy olasz 

sportkocsit a kocsma el�tt, mint 

egy biciklit.

CSILLA�Bogi jön, Márió, maga már 

volt.

BOGI�Akkor mondhatom? Mondha-

tom?

TIBOR�Mondjad már, ha lehet, kicsit 

ütemesebben, mert te is rohadt 

unalmas vagy.

BOGI�Mondom, csak valaki mindig 

közbeszól, például te is. Olyan, 

mint a színházban, hogy mindenki 

beszél, aki a színpadon van, senki 

nem tudja befogni a pofáját.
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SÁNDOR�Én például nem szóltam 

semmit.

ANNA�Én sem.

BOGI�Jó, de a többiek igen.

SÁNDOR�Nem érted, Bogi, akkor 

nem mindenki, szóval nem igaz, 

amit mondtál.

BOGI�A  férfi ak olyan korlátozottak, 

mindig elakadnak valami lényeg-

telennél.

SÁNDOR�Korlátoltak.

BOGI�Mért, én mit mondtam?

SÁNDOR�Mást.

TIBOR�Mondd már, baszki, hallod!

BOGI�Ne legyél már annyira agresz-

szív.

TIBOR�Én ilyen vagyok, ha nem va-

gyok agresszív, érted! Azt jobb, ha 

nem tudod meg, milyen vagyok, 

amikor agresszív vagyok.

BOGI�Nyugi már!

TIBOR�Ne nyugizzál, hanem mond-

jad!

TÜNDE�Tibor, egymás elfogadása, 

érti a jelszót, szeretet, olyannak 

kell lenni, mint karácsonykor, 

hogy mindenki szereti egymást.

TIBOR�Utálom a karácsonyt, az inté-

zetben, amikor a nevel�k berúg-

tak, jó, hagyjuk, jobb nem beszél-

ni arról, hogy mit jelentett nekik 

a szeretet.

CSILLA�Mondja, Bogi!

BOGI�Sz’al én csak jöttem haza a 

diszkóból.

CSILLA�Most nem az eseményt kell, 

Bogi.

BOGI�Ja, bocs, eltévesztettem.

TÜNDE�Beszéljen magáról, hogy ki-

csoda!

BOGI�Hát úgy van, hogy én m�kör-

mös vagyok. Van egy hely, amit 

bérelünk hárman, minden van ott, 

komplex szolgáltatás, hogy koz-

metika meg fodrász is. Érden la-

kom, meg a szüleim is, de a bolt 

marha jó helyen van, a  Körúton, 

tényleg bárki bejöhet, külföldiek 

is, egy kicsit tudok angolul, annyit, 

amennyi a szakmához kell, meg a 

számokat.

CSILLA�Mindenki megvolt?

EMIL�Én még nem.

CSILLA�Emil, akkor most Emil.

EMIL�A szüleimmel élek.

TÜNDE�És mit dolgozik?

EMIL�Sajnos nem beszélhetek róla.

SANYI�Fú, te valami ilyen komman-

dós?

EMIL�Mondom, hogy olyan, amir�l 

nem beszélhetek.

MÁRIÓ�Hová kerültem, van közöt-

tünk egy rend�r is, te jelentesz, 

mi? Az biztos, hogy te, ha a pszi-

chológus nem, akkor biztos te.

EMIL�Nem vagyok rend�r!

CSILLA�Hová megy, Márió?

MÁRIÓ�Vécére kell mennem, valami 

van a prosztatámmal.

CSILLA�De hát nincs még vége.

MÁRIÓ�De nekem mennem kell, ezt 

nem maga dönti el, hanem a 

prosztatám. Hol a vécé?

TÜNDE�Rögtön mellettünk, balra.

TIBOR�Ez nem semmi ez a fi ckó, 

baszki, mekkora arc.

Kokain felszippantáshangja a vécé 

fel�l.

TÜNDE�Mi ez a hang?

SÁNDOR�Szippantás.

TÜNDE�Azt mondta, a prosztata…

TIBOR�Nem az orrán vizel.

Márió visszajön.

CSILLA�Maga mit csinált a vécében?

MÁRIÓ�Semmit.

CSILLA�De mi volt az a szippantás?, 

egészen behallatszott.

MÁRIÓ�Meg vagyok fázva, az van, 

hogy meg vagyok fázva.

TÜNDE�Gyanús!

MÁRIÓ�Most maga rend�r, lehet, 

hogy rend�rpszichológus, és jön 
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ezzel az �szinteségdumával, tény-

leg kurvára gyanús itt minden.

CSILLA�A  mai napot egy kérdéssel 

zárjuk.

ANNA�Bocs, én még nem voltam, de 

persze nem ragaszkodom.

TÜNDE�Hát milyen szórakozottak 

vagyunk. Az az igazság, hogy a 

pszichológia is olyan, mint a m�-

vészet, hogy aki ezt csinálja, kicsit 

m�vész, és azzal az is jár, hogy 

olyan szórakozott, nem e világi, 

értik.

CSILLA�Köszönöm, Tünde, de való-

jában csak kíváncsi voltam, hogy 

szól-e maga vagy valaki más. Nem 

kifelejtettük, olyat mi soha nem, 

az szakmai hiba volna, és mi már 

húsz éve csináljuk, olyat mi soha 

nem. Szóval, akkor Anna.

ANNA�Harmincéves vagyok.

TIBOR�Baromi jól nézel ki, azt hit-

tem, huszonöt.

ANNA�Nem, harminc.

Csend.

MÁRIÓ�Esetleg nem akarsz…

ANNA�Nem, biztos, hogy nem.

MÁRIÓ�De miért, te mért nem?

TÜNDE�Hallgatjuk, Anna.

ANNA�Szóval én egy újságnál dolgo-

zom.

EMIL�Újságíró vagy?

ANNA�Aha.

LACI�Nálunk is van a cé lépcs�ház-

ban egy újságíró, a kerületi lapba 

ír. Na, az úgy iszik, hogy vedel. 

Azt mondta, ez olyan munkahelyi 

ártalom. Végül is mindig a kocs-

mában ír.

ANNA�Én nem szoktam inni.

CSILLA�Akkor nem került volna ide!

TIBOR�Meg fogja írni, ezer százalék, 

hogy meg fogja írni. Ebb�l élnek, 

hogy mindent megírnak.

ANNA�N�i lap, ott ilyennel nem lehet 

el�jönni, hogy ittas vezetés, csak 

hogy párkapcsolati problémák 

meg családi örömök.

SANYI�Mindenki iszik.

MÁRIÓ�Ezt t�lem tanultad.

SANYI�Hogyhogy?

MÁRIÓ�Hogy én mondtam el�ször.

SANYI�Ez nem olyan, hogy valaki 

mondta el�ször, ez olyan, hogy 

bárki mondhatja.

MÁRIÓ�De nem bárki mondta, ha-

nem én.

CSILLA�Ennyi, Anna?

ANNA�Ha elég.

TÜNDE�Olvashattam magától valamit?

ANNA�Nem a saját nevemen írok.

TÜNDE�Mért?

ANNA�Nem akartam. Vagyis nem le-

hetett, mert foglalt a név.

CSILLA�Mért, hogy hívják?

ANNA�Jókai Annának.

CSILLA�Ja, értem…

TÜNDE�Én is.

LACI�Mi az, hogy foglalt név?

ANNA�Hogy van már egy olyan nev� 

író.

TIBOR�De én például nem ismerem, 

szóval nekem nincs.

SANYI�Nekem se.

LACI�Én már hallottam róla, de azt 

hittem, az egy férfi .

ANNA�Jó, hagyjuk.

CSILLA�Na, akkor most végre jöhet 

a kérdés!

TÜNDE�Mondhatod!

CSILLA�Épp azt akarom.

TÜNDE�Csak már alig van id�.

CSILLA�Akkor ne szólj közbe!

SANYI�Mi a kérdés, mert nekem van 

még egy borvacsorám.

CSILLA�Ki vezetett azóta, hogy elvet-

ték a jogosítványát?

MÁRIÓ�Most akkor ez tényleg nem 

úgy van, hogy az emberre ott 

várnak lent a rend�rök, ha meg-

mondja?

CSILLA�Nem, mondom, a  bizalom 

az alap.
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MÁRIÓ�Én vezetek, de inkább azt 

mondom, hogy nem.

CSILLA�Szóval igen.

MÁRIÓ�Mondom, hogy nem.

TIBOR�Hát én vezettem, a gyerek Tö-

rökbálintra jár iskolába, azt nem 

lehet békávéval, pláne most, hogy 

ritkították a járatokat.

SANYI�Mindig ritkítják a járatokat.

SÁNDOR�Egyszer még leáll a békávé.

EMIL�Hogyhogy leáll?

SÁNDOR�Ha annyira megritkulnak, 

hogy már nem lehet értelmezni 

menetrendszer�en.

SANYI�Mi?

SÁNDOR�Mert van olyan ritkaság, 

amit már nem lehet rendszeres-

ségnek tekinteni.

TIBOR�Ezt nem értem.

MÁRIÓ�Mit nem értesz, olyan, mint 

az alkalmi szex.

TIBOR�Mi?

MÁRIÓ�Hogy a békávé is olyan lesz, 

mint az alkalmi szex, hogy nem 

lehet tudni, hogy mikor lesz a 

következ�. Nekem például leg-

utóbb…

BOGI�A n�k olyat nem csinálnak.

TIBOR�Mit?

BOGI�Alkalmi szexet, mert nem olya-

nok.

SÁNDOR�Akkor a férfi ak se tudná-

nak.

BOGI�Most mi van?

SÁNDOR�Érted, n� is kell hozzá.

RÉKA�De a n� nem tudja, hogy ez 

alkalmi, azt hiszi, hogy a faszi 

tényleg járni akar vele. De olyan 

szemetek, hogy másnap még egy 

esemest se.

BOGI�Igen, így van, ahogy a Réka 

mondja!

CSILLA�Ezt hagyjuk most, mert nem 

tartozik ide.

TÜNDE�De azért nagyon emberi, 

hogy ilyesmi is szóba kerül.

CSILLA�Szóval még ki?

SANYI�Mi az, hogy még ki?

CSILLA�Ki vezetett még azóta?

Négyen felteszik a kezüket.

CSILLA�Ki vezetett úgy, hogy ivott is?

Sándor felteszi a kezét.

CSILLA�Csak Sándor?

MÁRIÓ�Csak � olyan hülye, hogy 

megmondja.

SÁNDOR�Elfogadtam a játékszabályt.

TIBOR�Milyen játékszabályt?

SÁNDOR�Hogy �szinték leszünk.

TÜNDE�Én biztos vagyok abban, 

hogy változni fognak a számok az 

utánképzés végére, amikor még 

ennél is �szintébbek leszünk egy-

mással.

CSILLA�Legalábbis eddig még min-

dig változtak! Akkor holnap talál-

kozunk! Pontosság, értik, pontos-

ság, és nó alkohol!

TÜNDE�Viszontlátásra.

Elköszönnek.

SANYI�Tibor, megiszunk valamit?

TIBOR�Nem, nem lehet.

SANYI�Mért, autóval vagy?

TIBOR�Dehogy.

SANYI�Ha nem vagy autóval, akkor…

TIBOR�De autóval vagyok, nem 

azért, hanem mert mennem kell 

a gyerekért Törökbálintra, nem 

akarom, hogy egy órát várjon, már 

így is kések.

SANYI�Senki nem akar?

Elköszönések. Szevasztok! Helló, sze-

vasztok.

SANYI�Senki? Na, mindegy, szevasz-

tok, akkor holnap.
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MÁSODIK NAP

Bent ülnek, várakoznak, mikor belép-

nek a pszichológusok.

CSILLA�Mindenki itt van?

TIBOR�Szóljon, aki nincs itt!

TÜNDE�Nagyon vicces, Tibor. Maga 

ilyen humoros ember?

TIBOR�Igyekszem, doktorn�.

TÜNDE�Nem vagyok doktorn�.

TIBOR�Akkor mit kell mondani, hogy 

pszichológus asszony?

TÜNDE�Mondjuk a nevemet.

CSILLA�Nos, hogy érzik, a  tegnapi 

együttlét használt?

RÉKA�Meg kellett mondanom a mun-

kahelyemen, hogy mért nem tu-

dok bent maradni délután, és ez 

egy multinál kiveri a biztosítékot. 

Mert olyan, hogy aki ittasan beül a 

kocsiba, az nekik azt jelenti, hogy 

alkoholista, szóval nem megbíz-

ható.

CSILLA�Eddig nem tudták?

RÉKA�Mit?

TIBOR�Hogy alkoholista vagy. (Nevet.)

CSILLA�Hogy ittasan vezetett.

RÉKA�Nem.

Ajtó nyílik.

SÁNDOR�Bocs, ne haragudjanak, a for-

galom.

CSILLA�Hogyhogy a forgalom, más 

is a forgalomban jött, és mégis 

itt van.

SÁNDOR�Vidékr�l kellett jönnöm, 

van egy projektünk Baja mellett, 

és az olyan, hogy messze van és 

bármi történhet.

CSILLA�Nem történhet bármi. Egyet 

kértünk, pontosság és tiszta fej, se 

alkohol, se tudatmódosítók.

SÁNDOR�Jó, értem, csak tényleg…

CSILLA�Ne mondja azt, hogy forga-

lom. A pontosság jelzi, hogy maga 

képes-e alapszinten a normaköve-

tésre. Aki az id�t sem képes betar-

tani, az hogy képes megállni, hogy 

ittasan autóba ne üljön?

TÜNDE�Maga volt, aki jogosítvány 

nélkül vezetett ittasan?

SÁNDOR�Az csak egyszer volt, és 

csak azért vallottam be, hogy az 

�szinteség miatt, különben le is 

tagadhattam volna, ki tudja azt el-

len�rizni, nincs a múltban szonda.

TÜNDE�Hogy mi?

SÁNDOR�Mindegy, csak foglalkozom 

ilyen fi lozófi ával, és most épp arról 

olvastam, hogy mi a valóság.

MÁRIÓ�Az a valóság, hogy itt basszuk 

el az id�nket.

CSILLA�Márió!

SANYI�Nekem ma még borvacsorám 

van.

TIBOR�Ja, én is késve értem tegnap 

a gyerekért Törökbálintra.

BOGI�Mért kell olyan rohadt messzi-

re járatni?

TIBOR�Akárhová nem íratom be, 

nem akarom, hogy bel�le is állami 

gondozott legyen.

BOGI�Az függ az iskolától?

TIBOR�Függ.

BOGI�Aszittem a szül�k miatt.

TIBOR�A szül�k miatt is, de utána az 

iskolától.

SÁNDOR�Most akkor mi legyen? El 

kell mennem?

TÜNDE�Sándor, most az egyszer, ve-

gyük úgy, hogy nem késett, de ha 

holnap így érkezik, akkor ne jöjjön 

be, érti, egyáltalán ne kopogjon, 

hanem menjen azonnal az okta-

tási központba és fi zessen be egy 

újabb foglalkozásra.

CSILLA�Szerencséje, Sándor, hogy 

Tünde ilyen jólelk�. Én meg nem 

tehetek mást, nem mondhatok 

ellent, mert az ugye szakmailag 

nem volna helyes, Nekünk ugyan-

azt kell képviselnünk.

SÁNDOR�Köszönöm, holnap pontos 

leszek. Vagyis el�bb jövök inkább.
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CSILLA�Nos, emberek, a  folytatás-

ban mindenki elmondja, az ese-

ményt, egy csoporttárs lesz, aki 

véleményezi és elmondja az illet� 

képes-e a korábban követett ma-

gatartásforma megváltoztatására.

TÜNDE�Mert a változás nagyon fon-

tos, nekem is épp most változik 

az életem, f�leg a pszichodráma 

miatt, de van egy ilyen csakraterá-

pia is, az is sokat segített, meg a 

családállítás.

MÁRIÓ�Mi az a családállítás?

TÜNDE�Az olyan, hogy megtudhatja, 

hogy a szülei meg a nagyszülei 

milyen traumán mentek át, amit 

átadtak a gyerekeiknek, azok meg 

ett�l szenvednek, de ha megtud-

ja az ember, hogy például az én 

nagymamámat meger�szakolták 

az oroszok, csak eltitkolta, akkor 

azt ugye meg tudom oldani.

TIBOR�Hogy akkor, ha az ember 

tudja, akkor olyan, mintha nem 

történt volna meg?

TÜNDE�Látom, Tibor, maga lélekta-

nilag nem túl képzett.

TIBOR�Csak nem értem, mi közöm 

nekem, hogy mit csináltak a szü-

leim, elég, hogy benyomtak a ne-

vel�intézetbe, annál rosszabbat 

nem csinálhattak volna.

TÜNDE�Lehet, hogy azért csinálták, 

mert az � szüleikkel is történt va-

lami trauma.

TIBOR�Azért csinálták, mert az 

anyám egy büdös kurva volt, az 

apám meg egy alkoholista fasz.

CSILLA�Tibor, ez azért egy kicsit 

er�s!

TIBOR�Pedig pont ez volt.

MÁRIÓ�Lehet, hogy én azért vagyok 

ilyen feszült, mert a szüleim miatt? 

Azt hittem, én vagyok ilyen, de ha 

a szüleim, akkor végül is nem te-

hetek róla.

TÜNDE�Az úgy van…

CSILLA�Figyelj, Tünde, ezt most 

hagyjuk, add meg az emiledet, és 

akkor bejelentkezhetnek hozzád…

TÜNDE�Tudod, hogy azt nem sza-

bad. Az szakmailag megkérd�-

jelezhet� lépés volna, persze a 

harmadik nap után majd bárkinek, 

csak most még nem lehet…

CSILLA�Sanyi, kezdje.

SANYI�Én?

CSILLA�Maga.

SANYI�Mit?

CSILLA�Az eseményt ismertetni.

SANYI�Ja, azt hittem, a  szüleimr�l 

fogunk beszélni.

CSILLA�Nem.

SANYI�Szóval, én nagyon szeretem 

a gyerekeimet. Csak a felesé-

gem nem szeret engem, mert azt 

mondja, iszom.

EMIL�És nem iszol?

SANYI�De, mert én a vendéglátásban 

dolgozom, és hogy lehet elképzel-

ni egy borvacsorát úgy, hogy nem 

iszom.

RÉKA�Én is kirúgtalak volna.

MÁRIÓ�Minden n� egyforma, csak 

azt látja, amit látni akar, azt nem 

látja például, hogy a Sanyi meny-

nyire szereti a gyerekeit.

RÉKA�Ez hülyeség, csak nem lehet 

egy alkoholistával gyereket nevel-

ni, mert mit lát a gyerek, milyen 

mintát?

EMIL�Én például azért nem iszom, 

mert a faterom örökké ivott. Szó-

val, lehet, hogy épp abból lesz 

alkoholista, aki nem látja, hogy 

alkoholista az apja.

BOGI�Hogy ez hogy van most?

EMIL�Hogy az lesz alkoholista, aki 

nem látja a faterját hullarészegen, 

meg hogy veri az anyját, aki meg 

látja, az nem lesz, mert látja, hogy 

milyen alkoholistának lenni, és 

pont olyan nem akar lenni, mint 

a faterja.
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BOGI�Ja, értem!

RÉKA�Ez hülyeség.

EMIL�Az én példám mutatja, hogy 

nem az.

BOGI�Akkor tulajdonképpen mért 

vagy itt, ha nem iszol?

EMIL�Csak alkalmilag, haverokkal.

BOGI�Egyel�re, de tíz év múlva már 

egyedül minden este, nem?

EMIL�Hát nem.

MÁRIÓ�A n�k tényleg, na, mindegy.

SANYI�Én szeretem a feleségemet, 

de � tényleg nem látja, hogy én 

mennyire szeretem a gyerekei-

met, azt nem. Hogy értük teszek 

mindent, a jogosítványt is miattuk 

vesztettem el.

TÜNDE�Hogyhogy miattuk?

SANYI�Hogy azért siettem haza, hogy 

el�bb feküdhessek le, és másnap 

mehessek eléjük az óvodához. (Sí-

rósan, könnyezve.) Mert annyira 

szeretem �ket, és olyan nincs, 

hogy nincs benne az ember a napi 

életükben.

CSILLA�Maga ivott, Sanyi?

SANYI�Hogyhogy ittam-e, ez mit je-

lent?

CSILLA�Konkrétan azt, amit mon-

dok. Hogy ivott-e ma.

SANYI�Ma?

CSILLA�Igen, a múlt nem érdekel.

SÁNDOR�A  múlt valójában mindig 

olyan, amilyenek most vagyunk, 

nem egy objektív valóság.

TIBOR�Mi van?

SÁNDOR�Csak gondolkodtam rajta, 

hogy mindig azt mondjuk el a 

múltunkból, ami a mostani helyze-

tünk szempontjából érdekes, szó-

val, amit most elmesélünk, annak 

nem sok köze van ahhoz, ami 

valóban megtörtént, a  tényleges 

valósághoz.

MÁRIÓ�Hát te kurvára be tudsz szólni 

az embernek, ennek, bazmeg…

CSILLA�Márió!

MÁRIÓ�Szóval ennek semmi köze 

nincs a valósághoz, amikor itt va-

gyunk kikészülve, jogosítvány nél-

kül, hogy az ember attól parázik, 

hogy megállítja a rend�r és bör-

tönbe kerül, mert papírok nélkül 

vezet ittasan.

TIBOR�Van az interneten egy ilyen 

rend�rfi gyel� oldal, azt kell nézni, 

és akkor nincs gáz!

CSILLA�Ne térjünk el a tárgytól. Sanyi 

válaszoljon a kérdésemre.

SANYI�Milyen kérdésre?

CSILLA�Hogy ma, miel�tt idejött, 

ivott-e.

SANYI�Hát ittam, de csak annyit, 

hogy nem sokat.

CSILLA�Ugye tudja, hogy ez mit je-

lent?

SANYI�Mit?

CSILLA�Hogy most álljon fel és men-

jen el.

Kis csend.

SANYI�De doktorn�, ezt ne csinálja, 

nekem gyerekeim vannak, és na-

gyon szeretem �ket.

CSILLA�Mondom, álljon fel és men-

jen el! Három napot nem bír ki. Mit 

lehet magától várni?

SANYI�De doktorn�, én tényleg csak 

egy kicsit, mert a borvacsora  miatt.

CSILLA�Viszontlátásra.

SÁNDOR�Nem lehetne, hogy most az 

egyszer kivételt, tényleg tegnap 

nem ivott.

TÜNDE�De tegnap is ivott, csak nem 

akartunk ügyet csinálni bel�le, 

mert nem látszott ennyire.

CSILLA�Szóval egyszer már kivételt 

tettünk, és tudni szerettük volna, 

hogy ma mi lesz. Hát épp ez.

SÁNDOR�Mégiscsak emberek va-

gyunk, és mindenki hibázik, a  ló 

is.

TÜNDE�Mi van a lóval?

SÁNDOR�Hogy négy lába van, tudja.



 

6262

TÜNDE�Mi van akkor, persze hogy 

négy, kett�n nem tudna megállni.

SÁNDOR�Szóval, hogy mégis meg-

botlik.

TÜNDE�Ja, értem.

LACI�Én nem értem.

SÁNDOR�Csak hogy mindenki hibáz-

hat, én is hibáztam, amikor kés-

tem, és el lett nézve nekem.

LACI�És ehhez mi köze a lovaknak?

SÁNDOR�Mindegy.

MÁRIÓ�Tényleg igaza van a Sándor-

nak.

TIBOR�Szerintem is! El kéne nézni, 

a gyerekeknek kell az a pénz, nem 

lehet, hogy megint lepengessen 

százezret, biztos magukkal is el�-

fordult.

CSILLA�Nem, velünk nem, mert tud-

juk, mit kell csinálni, hogy elkerül-

jük, és azt akarjuk, hogy magukkal 

se, azt akarjuk megtanítani ez alatt 

a három nap alatt, hogy hogyan 

kell.

ANNA�De nem árt senkinek.

MÁRIÓ�Az újságírón� eddig marhára 

hallgatott.

TIBOR�Biztos jegyzetelt.

EMIL�Nem jegyzetelt. Figyeltem.

TIBOR�Fejben. Úgy szoktak, hogy ne 

vegyék észre.

SANYI�Én tényleg megbántam, dok-

torn�, de úgy adódott, hogy…

CSILLA�Ugye nem akar hazudni?

SANYI�Nem, tényleg nem, csak most 

már nem tudok változtatni.

BOGI�Különben nekem hiányozna, 

ha pont � nem lenne.

TÜNDE�Na jó, de holnap, ha holnap, 

akkor vége, érti, Sanyi.

SANYI�Nem fog többet lenni, doktor-

n�, tényleg. És rendesen viselke-

dek majd most is.

CSILLA�Ezt nem kellett volna, Tünde.

TÜNDE�Néha meg kell érteni, embe-

rek vagyunk, ráadásul pszicholó-

gusok, a pap is megbocsájt.

MÁRIÓ�Nem a pap.

TÜNDE�De a pap, amikor gyón az 

ember.

MÁRIÓ�Nem �, hanem az isten.

TÜNDE�Pláne, az még fontosabb, ha 

az isten!

CSILLA�Jó, maradjon.

SANYI�Köszönöm, doktorn�, tényleg 

többet nem lesz ilyen!

CSILLA�Inkább hallgasson! Csak a 

Tünde miatt, és én nem mondha-

tom a mást, ha a Tünde azt mond-

ta. Akkor Emil.

EMIL�Tessék?

CSILLA�Mondja el az eseményt. És 

akkor Sándor lesz, aki véleményez.

EMIL�Szóval az volt, hogy itthon volt 

Irakból a haverom, mert szabadsá-

gon volt, és épp ment vissza, meg 

pont akkor volt a születésnapja 

is, szóval több dolog is összejött, 

meg egy másik haverunknak, aki, 

na, mindegy, azt nem mondom, 

vagyis nem mondhatom, hogy mit 

csinál, neki meg volt a névnapja, 

mert pont Ákosnak hívták.

TIBOR�Neked milyen haverjaid van-

nak?

BOGI�Nekem tetszik, ez jól kezd�dik!

LACI�Bárkit lehet Ákosnak hívni. Ná-

lunk Békásmegyeren is van ket-

t� is.

TÜNDE�Adjuk meg a tiszteletet egy-

másnak, most Emil beszél.

EMIL�Hát délután kezdtük, aztán az 

úgy volt, hogy fejenként volt egy 

üveg viszki, azt megittuk, meg 

szomjasak is voltunk, szóval körül-

belül tíz-tizenkét sör.

RÉKA�Én biztos, hogy jó csoportban 

vagyok?

CSILLA�Nyugodjon meg, Réka, ez a 

maga csoportja.

RÉKA�Jó, csak én nem ismerek ilyen 

embereket.

CSILLA�Most végre megismerhet, 

mert maga sem ok nélkül van itt.
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RÉKA�De én tulajdonképpen nem is 

ittam.

CSILLA�Épp ellenkez�leg, tulajdon-

képpen ivott.

BOGI�Hogy tudtál így vezetni, egyál-

talán, hogyhogy még élsz?

EMIL�Nem így vezettem, mert én 

is tudom, hogy így nem lehet, 

hanem lefeküdtem aludni, aztán 

felkeltem kett�kor, és ettem meg 

ittam, szóval mindent megtettem, 

hogy kimenjen bel�lem.

TÜNDE�Az evés nem segít, ezt jobb, 

ha t�lem tudják, mert az étel ak-

kor befedi a gyomorfalat, és az 

alkoholnak nem lesz elég helye, 

hogy felszívódjon, s utána a szer-

vezet feldolgozza. Szóval, ha va-

laki eszik, tovább hordozza az 

alkoholt.

EMIL�Én úgy tudtam, hogy…

TÜNDE�Rosszul tudta. Ezt jobb meg-

jegyezni. Ráadásul, ha eszik, ke-

vésbé érzi magát részegnek, szó-

val még inkább azt hiszi, hogy 

beülhet a kocsiba, magára sza-

badítva így a visszafordíthatatlan 

b�ncselekmények garmadáját. De 

maguk nem ilyet követtek el… Ja, 

és az ivással is ez a helyzet, a víz 

is gátolja a lebontást.

EMIL�Mindegy, én szomjas voltam 

meg éheztem, és én ittam meg et-

tem, mert a mama f�zött ebédet, 

vasárnap volt, és újra lefeküdtem, 

amikor hét körül hívtak, hogy el 

kell mennem, és akkor történt a 

dolog.

CSILLA�Hová kellett mennie, hogy 

nem lehetett eltolni kés�bbre?

EMIL�Err�l nem beszélhetek, egy in-

formátor jelentkezett, hogy akar 

velem találkozni, de többet nem 

mondhatok.

BOGI�Informátor, tiszta krimi, ha ezt 

elmondom az üzletben, hát, min-

denki irigyelni fog.

TIBOR�Mondd meg nekik, hogy ezért 

érdemes ittasan vezetni, ilyen él-

ményekben lesz részük!

MÁRIÓ�Nem kell nézni a Poárót a té-

vében, meg a Kolombót.

SÁNDOR�Ez olyan, hogy drámát le-

hetne írni bel�le!

LACI�Én nem tudnám ezt színpadon 

eljátszani!

SÁNDOR�Nem te játszanád, hanem 

színészek.

LACI�Ja, az más, ha színészek. De ki 

hiszi el egy színésznek, hogy itta-

san vezetett?

TIBOR�Azok mindig ittasan vezet-

nek, egy csomóan meg is halnak 

miatta, tudom, mert �k is bejártak 

éjszaka a boltba, mármint amíg 

nem haltak meg egy halálos bal-

eset során.

TÜNDE�Emberek, adjuk meg a tisz-

teletet egymásnak. Én beiratkoz-

tam egy önismereti tréningre, és 

egyrészt most már tudom, ki va-

gyok, meg azt is tudom, hogy csak 

akkor lehetek önmagam, ha má-

soknak is megadom a tiszteletet, 

hogy önmaguk lehessenek.

MÁRIÓ�A feleségem is járt mindenre, 

azért hagyott ott, mert azt mond-

ták neki, hogy csak úgy válhat 

önálló személyiséggé, ha engem 

lapátra tesz, meg persze összejött 

a spirituális vezet�jével, akik azért 

csinálják az egészet, mert pont ezt 

akarják. Mármint a n�ket, és köp-

nek az ilyen szellemi faszságokra, 

amiket amúgy hirdetnek, hogy vi-

láglélek meg nirvána.

CSILLA�Most senki ne hozakodjon 

el� a magánügyeivel, ez rád is vo-

natkozik, Tünde.

TÜNDE�Csak szeretném, ha komplex 

fejl�désen mennének át a részt-

vev�k.

CSILLA�Ez nem terápia.

SÁNDOR�Nem az? Akkor mi?
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CSILLA�Utánképzés ittas vezet�knek, 

hogy ne üljenek be részegen a 

kocsiba.

RÉKA�Én nem voltam részeg.

EMIL�Én sem.

CSILLA�Folytassa, Emil.

EMIL�Szóval, már nem voltam ittas 

akkor, legalábbis azt hittem, hogy 

nem. Már majdnem hazaértem, 

amikor, van ott egy utca, hülye 

fekv�rend�rökkel, és volt egy em-

ber el�ttem, szuzukival, egy hülye 

öreg fi ckó, ki a fasz jár szuzukival, 

ilyen vén csókák, és annyira féltik, 

mert beletették a kocsiba az ösz-

szes megtakarításukat, azt hiszik, 

ferrári, és megijedt a fekv�rend-

�rt�l, hogy szétrázza azt a szar 

kocsit, mert persze utolsó pilla-

natban vette észre, annyira szarul 

vezet, és belelépett a fékbe…

MÁRIÓ�Ezek a vén hülyék, mért kap-

nak ezek még jogsit.

EMIL�Ja, én meg nem bírtam olyan 

gyorsan megállni, és belementem 

hátulról. De mindent elismertem, 

hogy én vagyok a hibás, ilyeneket. 

Aztán a vén fasz hívott egy másik 

vén hülyét, az meg kihívta a rend-

�rséget, és persze azok meg, hogy 

fújjak, és akkor lett nulla egész 

kilenc.

CSILLA�A munkahelyén mit szóltak?

EMIL�Olyan helyen dolgozok, hogy 

szigorúak a szabályok, szóval fe-

gyelmi, de nem tettek ki.

TÜNDE�Hány kilométert ment a ko-

csijával?

EMIL�Körülbelül tízet.

CSILLA�Mennyibe került ez magá-

nak, beleértve az autó hiányát is?

EMIL�Körülbelül hatszázezerbe meg 

a munkahelyi fegyelmibe.

TÜNDE�Akkor kilométerenként hat-

vanezer, meg egytized fegyelmi, 

nem annyira olcsó taxiszámla.

CSILLA�Mit gondol, Sándor?

SÁNDOR�Szerintem Emil megbánta, 

amit tett, és soha nem fog ittasan 

vezetni.

SANYI�Aki ivott, az inni is fog.

CSILLA�Sanyi, örüljön, hogy nem 

dobtuk ki!

SANYI�Bocsánat, doktorn�, én tény-

leg szeretem a gyerekeimet.

CSILLA�Réka elmondja, és akkor 

Emil lesz az értékel�.

RÉKA�Nem lehetne, hogy Bogi, már 

össze is barátkoztunk, hozzájuk 

fogok járni, kicsit persze messze 

van nekem, de fontos a bizalom.

TIBOR�A n�k mindig oda járnak fod-

rászhoz, ami a lehet� legmesz-

szebb van, hiába ott a sarkon is 

egy fodrász, az nem jó.

CSILLA�Tibor, magát nem kérdezte 

senki.

TIBOR�Csak tényleg ezt nem lehet 

megérteni, hogy hogy van valaki-

nek annyi ideje, hogy átutazzon a 

városon egy hülye hajvágásért.

TÜNDE�Az az igazság, hogy én is Óbu-

dára járok, pedig már húsz éve ki-

költöztem a lányommal Csömörre.

MÁRIÓ�Csömörre?

TÜNDE�Igen.

MÁRIÓ�Hogy lehet ilyen helyen lakni, 

hogy Csömör!

SÁNDOR�Mért, Hugyagon jobb?

LACI�Olyan falu nincs is.

SÁNDOR�De van, egy csomó fura ne-

v� falu van. Ez például azt jelenti 

a régi magyarban, hogy esthajnal-

csillag.

EMIL�A Hugyag azt jelenti, hogy est-

hajnalcsillag?

SÁNDOR�Ja, ómagyarul.

EMIL�Ez biztos kamu.

SANYI�Ez kinek a mizse? A  Lajos 

mizse.

LACI�Ez vicces, ezt megjegyzem. Ki-

nek a mizse, a Lajos mizse.

TÜNDE�Pedig Csömör nagyon laká-

lyos, szép kertek vannak, sok fa, 
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és nincsenek például vízerek a 

házak alatt.

TIBOR�Milyen erek?

CSILLA�Tünde, tartanunk kell ma-

gunkat az id�höz, mi is el�bb 

akarjuk befejezni.

TÜNDE�Csak jó, ha vannak emberi 

dolgok is egy ilyen beszélgetésben, 

mert mi is emberek vagyunk, és 

Csömörön is lehet valaki boldog.

RÉKA�Akkor lehet a Bogi?

CSILLA�Jó, akkor Bogi.

RÉKA�Szóval én csak egy ilyen mun-

kahelyi partin voltam a Margitszi-

geten, mert ott volt, hogy megün-

nepeljük egyszerre mindenki szü-

letésnapját meg névnapját.

TIBOR�Ezek a multik milyen prakti-

kusak.

RÉKA�Ja, aztán innétt�l ezzel már 

nem kell tör�dni, nem úgy van, 

mint a közszférában, hogy ma a 

Marikákat ünnepeljük, holnap meg 

az Erzsikéket, hogy az egész év 

tele van munkahelyi zsúrokkal. Az-

tán csodálkozunk, hogy egy útle-

vélkérelmet is fél nap elintézni. És 

akkor még panaszkodnak, hogy 

kevés a pénz, a  versenyszférában 

egy hét alatt meghalnának, amikor 

azt mondja a f�nök, hogy nincs 

túlórapénz, mert pont nyolc óra 

elég ennyi munkára, csak azért 

nem megy, mert szarok vagyunk, 

vagy nem vagyunk elég motivál-

tak, de a következ� csapatépít� 

tréningen majd kigyomláljuk a fér-

gesét! Aztán az ember csak retteg, 

hogy valójában � lesz-e lapátra té-

ve, vagy a mellette ül� kollégan�!

CSILLA�Réka, koncentráljunk a té-

mára.

RÉKA�Ja, igen, bocs, csak épp ma 

volt egy konfl iktusom, mert ide 

kellett jönnöm, szóval, csak a koc-

cintás miatt ittam egy kis pezsg�t.

TÜNDE�Azért annyira nem volt kicsi.

RÉKA�Sok emberrel kellett koccinta-

ni, én mégiscsak vezet� vagyok, 

vagyis majdnem, vezet� leszek. 

Szóval mindig csak egy kortyot 

ittam.

TIBOR�Abból azért nehezen jön ösz-

sze a nulla nyolc.

RÉKA�De összejött, és akkor elindul-

tam a parkolóból, aztán mentem 

rendesen át a hídon, kicsit ugyan 

felcsúsztam a járdára, de az sem-

mi nem volt, elbambultam, olyan 

szépen sütött a nap, szóval semmi 

nem volt, a gyalogosok arrébb ug-

rottak, jó, kicsit megijedtem.

SÁNDOR�A gyalogosok nem?

RÉKA�Nem tudom, azt nem fi gyel-

tem, szóval, ha nincsenek ott a 

rend�rök, akkor semmi nem lesz 

bel�le, de ott álltak, vagy utánam 

jöttek és megel�ztek, mert lassan 

mentem, aztán rend�rség, rabosí-

tás, jegyz�könyv, nagyon megalá-

zó volt. Pár korty miatt, egy csomó 

b�nöz�vel ott lenni egy éjszaka. 

Nem értem, mért nem kezelik kü-

lön a n�ket legalább.

MÁRIÓ�Ezt értétek el. Kiharcoltátok 

az egyenl�séget!

RÉKA�Mi van?

MÁRIÓ�Hogy nincs különbség, érted, 

ezért harcoltatok. Azt hittétek, ha 

azonos bér meg szavazati jog, 

akkor majd más el�nyöket meg 

lehet tartani? Mint váláskor, hogy 

megszabadultok a férfi tól, de azért 

a bankkártyáját meg a házat hagy-

ja ott. Sima rablás, törvényesített 

rablás, hogy a fele cég az övé, 

hogy a faszban lenne az övé, nem 

� kereste a pénzt bele, csak be lett 

véve, mert nem lehet bétét egye-

dül alapítani.

CSILLA�Márió, ez nem tartozik ide.

RÉKA�Azért rohadtul el van marad-

va Magyarország. Ilyen dumáért 

nyugaton már tutti lecsukják az 
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embert, ez csak egy lépésre van a 

családon belüli er�szaktól.

MÁRIÓ�Szaladj el egy jogvéd� szer-

vezethez, ott várnak ugrásra kész, 

egy csomó leszbikus férfi gy�löl�…

CSILLA�Ebb�l tényleg elég volt, ne 

kalandozzunk mindig összevissza! 

Bogi, mit szól?

TIBOR�Pedig magyarok vagyunk.

CSILLA�Mi van?

TIBOR�Hogy a magyarok kalandoz-

nak, érti, vagy kalandoztak régen.

TÜNDE�Tényleg, erre nem is gon-

doltam, hogy mi tanítottuk meg 

Európának a demokráciát.

LACI�A kalandozással?

TÜNDE�Van egy ilyen elmélet.

MÁRIÓ�Én nem vagyok magyar.

SÁNDOR�De félig igen.

MÁRIÓ�Azt a felemet letagadom, 

mert azt az anyámtól kaptam.

LACI�Én örülök, hogy magyar va-

gyok, most is mennyi arany lett az 

olimpián…

CSILLA�Bogi!

BOGI�Szerintem a Réka már régen 

megbánta ezt a dolgot, nekem 

is elmondta, tegnap beugrottunk 

egy koktélra itt a képzési központ 

mellett, nagyon jó, meg van hepi-

hóer, minden féláron kilencig. És 

jól eldumáltunk, és mondta, hogy 

� ilyet soha nem tenne többet, 

hogy ha legközelebb lesz ilyen 

rendezvény, akkor gyerekpezsg�-

vel koccint.

TÜNDE�Mennyibe került ez az ötszáz 

méter, Réka?

RÉKA�Hagyjuk, sokba.

TÜNDE�De mégis.

RÉKA�Háromszáz.

CSILLA�Ugye megoldható, ha más-

kor iszik, hogy akkor ne autóval?

RÉKA�Meg, ennél még jegy nélkül a 

békávén is olcsóbb, mert persze 

nincs az embernél jegy, amikor 

kocsival jár.

MÁRIÓ�Jó, menjünk tovább!

TÜNDE�Ideges, Márió?

MÁRIÓ�Igen, mert ez rohadt unal-

mas, egyszer�en nem lehet ki-

bírni. Kortyonként a pezsg�cske, 

meg munkahelyi buli… Még azok a 

hülye színházi el�adások is jobbak 

voltak, ahová a volt feleségemmel 

kellett menni. Persze csak kés�bb 

derült ki, hogy az egyik színész 

miatt járunk, s  nem az határozza 

meg a programot, hogy melyik 

el�adás jó, hanem hogy melyik-

ben játszik. És az a színész csak 

rossz el�adásokban játszott.

TIBOR�A  te csajod mindenkivel ösz-

szejött?

MÁRIÓ�Mért?

TIBOR�Azt mondtad, a  jógaedz�-

vel is.

MÁRIÓ�Ja, az a kett� ugyanaz volt, 

csak a színész tartott ilyen órákat, 

mert annyira rossz színész volt, 

hogy azzal nem lehetett n�khöz 

jutni.

CSILLA�Márió!

MÁRIÓ�Tessék?

CSILLA�Most akkor maga jön, ha 

már mindig van valami megjegy-

zése, most maga beszélhet!

MÁRIÓ�Ki kell egy kicsit szaladnom, 

mert van ez a prosztataproblé-

mám.

CSILLA�Megvárjuk.

Márió megy kifelé.

SÁNDOR�Tényleg komolyan azt hiszi 

valaki, ha tízszer meghallgatjuk 

ugyanazt, akkor valami változás 

történik? Hogy ez volt, ennyibe 

került, így tudtuk volna elkerülni. 

Ezt mindenki tudja, akkor is tudta, 

amikor beült az autóba.

TÜNDE�Ezek kidolgozott módszerek, 

Amerikában is ezt alkalmazzák.

SÁNDOR�De Amerikában olyan os-

tobák az emberek, vannak olyan 
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államok, ahol azt hiszik, Ádámtól 

és Évától származik az embe-

riség.

SANYI�Hát nem is a majomtól!

TÜNDE�Látja, Sándor, ez is Amerika!

Szipogáshang.

TIBOR�Hát, teljesen! (Röhög, röhög-

nek.)

Márió belép.

MÁRIÓ�Mit nevettek? Rajtam? Azt na-

gyon nem bírom, ha rajtam, már 

kisgyerekkoromban is kiidegelt, 

ha rajtam.

EMIL�Nem, csak a hangokon.

MÁRIÓ�Milyen hangokon?

CSILLA�Mi volt az a szippantáshang 

kint?

MÁRIÓ�Mért, volt valami szippantás-

hang?

CSILLA�Maga nem hallotta?

MÁRIÓ�Én nem hallom a saját szipo-

gásom, mert az olyan, hogy ter-

mészetes, mert én csinálom.

CSILLA�De volt!

MÁRIÓ�Meg vagyok fázva, részben 

ezért is olyan a prosztatám, hogy 

dolgozik.

CSILLA�Nem más?

MÁRIÓ�Mi más, én nem tudom, ma-

gának van valami üldözési mániá-

ja, ha valaki kifújja az orrát, akkor 

az gyanús.

CSILLA�Jó, hagyjuk. Kezdje!

MÁRIÓ�Szóval, az volt, hogy lemen-

tem Siófokra, mert ott volt a barát-

n�m, vagyis az élettársam, vagyis 

már nem volt a barátn�m, na, 

mindegy, de azt mondta, hogy 

mégis lehet, hogy újra lesz. Leg-

alábbis én úgy éreztem.

EMIL�Mit mondott, hogy ezt gondol-

tad?

MÁRIÓ�Te tényleg rend�r vagy, az 

biztos, hogy így mindenbe bele-

ütöd az orrod!

TIBOR�Engem is érdekel, hogy mib�l 

gondoltad, hogy újra lehet!

MÁRIÓ�Csak megmondta, hogy hol 

van, és ez akkor azt jelentette 

nekem, hogy hát mehetek hozzá, 

de mire odaértem, meggondolta 

magát és kirúgott. Akkor össze-

futottam egy helyen a régi ha-

verjaimmal, szintén a húsiparból, 

és akkor mondtam, hogy mi van, 

aztán ittunk vodkát, négy-öt üveg-

gel, már nem emlékszem, hogy 

pontosan hánnyal.

CSILLA�Hányan voltak?

MÁRIÓ�Hárman.

RÉKA�Úristen, én tényleg nem ebbe 

a csoportba…

TIBOR�Neked biztos ilyen kosztümös 

fapicsák között volna a helyed, 

csak akkor nem kéne részegen 

vezetni.

TÜNDE�Ez azért túlzás, Tibor, a sze-

retet, érti, dobd vissza kenyérrel, 

ilyesmi.

TIBOR�Bocsánat, csak mindig ba-

szogat mindenkit, pedig majdnem 

gyalogosokat gázolt az Árpád hí-

don, csontrészegen.

BOGI�A Réka csak kortyolgatott, csak 

pont még a szájában volt az utol-

só korty, és akkor a szonda azt 

az utolsó kortyot mérte, ami még 

nem oldódott fel a szervezetében.

TIBOR�Mi van?

RÉKA�Ez tényleg így volt, azért mért 

sokat.

SÁNDOR�Ez tényleg Amerika, vala-

melyik déli állam.

EMIL�Ja, ahol azt hiszik, csak a né-

gerek származnak a majomtól.

SANYI�Azt legalább el lehet hinni.

TÜNDE�Sanyi, hallgasson!

SANYI�Bocsánat, doktorn�.

CSILLA�Márió!

MÁRIÓ�Szóval, mondták a haver jaim, 

hogy ne menjek vissza Pestre, 

mert túl sok van bennem, mon-
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dom, jó, akkor nem, megalszok 

valahol, mert én hallgatok mások-

ra, meg tudtam, hogy ez tényleg 

veszélyes, nem az alkohol miatt, 

hanem az idegeim teljesen ki-

voltak a n� miatt. Van ott egy 

szálloda, amit ismertem, mentem 

oda, és volt ott egy körforgalom, 

nem csináltam semmit, de felt�nt 

a rend�röknek: egy luxuskabrió 

olasz rendszámmal. Na, kikanya-

rodok a körforgalomból, és aztán 

megállítottak, bevittek, a kocsi ott 

maradt, aztán elég szemét módon 

bántak velem.

TIBOR�Vertek?

MÁRIÓ�Majdnem. Lökdöstek, meg 

elvették a jogsimat, utána vissza-

vittek, hogy a szállodába, de végül 

is a kocsinál tettek ki, én meg úgy 

voltam, hogy nem hagyok egy 

nyitott sportkocsit itt az út mel-

lett, mert másnapra a kereke se 

lesz meg. Szóval beszálltam, hogy 

elmegyek a szállodához, mert az 

nagyon közel volt, épp azon gon-

dolkodtam, hogy hol kell a par-

kolóba behajtani. Szóval, amikor 

elindultam, na, akkor megint jöt-

tek, hogy álljak meg. Ugyanazok 

voltak, de azt mondták, �k mások, 

csak annyira részeg vagyok, hogy 

nem tudom megkülönböztetni az 

embereket egyenruhában. Pedig 

én láttam, hogy ugyanazok, kü-

lönben sincs Siófokon egy helyre 

annyi rend�r.

TIBOR�Mekkora geciség már!

SÁNDOR�Ez tényleg az!

TÜNDE�De nagyon érdekes jelenet, 

dolgozzuk fel a pszichodráma ke-

retei között. Mármint a saját mód-

szeremmel. Le is védettem.

SANYI�Hogyhogy levédette?

TÜNDE�Csak hogy nem lehet ellopni, 

mert én találtam ki.

SANYI�Ja, értem.

TÜNDE�Tündedráma.

EMIL�Micsoda?

TÜNDE�Magamról neveztem el, de 

csak azért, mert jól hangzik, nem 

az egó miatt, én az egómat már 

régen leépítettem.

MÁRIÓ�Nekem leépítették.

CSILLA�Maradt így is elég, Márió!

MÁRIÓ�A  húskereskedelemhez már 

kevés!

TÜNDE�Akkor Tibor lesz az egyik 

rend�r, a  rossz, Sanyi meg a jó, 

mert mindig úgy vannak, jó meg 

rossz rend�r, ez alap. Márió meg 

Márió.

SANYI�Most ezt tényleg nem kéne, 

doktorn�, nem vagyunk már gye-

rekek.

TÜNDE�Menni fog!

TIBOR�Ez tényleg túlzás.

TÜNDE�Akarja a jogosítványt, vagy 

nem?

EMIL�Ez zsarolás, a  törvény szerint.

MÁRIÓ�Hol a faszban dolgozol te, 

hogy ilyeneket tudsz!

TÜNDE�Tessék, Tibor, mintha szín-

házban volna, mi vagyunk a né-

z�k.

TIBOR�Nem lehetne, hogy…

TÜNDE�Nem.

Jelenet, a  szerepl�k felállnak, Tibor 

rossz rend�r, Sanyi jó rend�r.

TIBOR�Jó estét, közúti ellen�rzés.

MÁRIÓ�Nekem már megvolt egy 

 órája.

TIBOR�Maga hisztériázott az �rszo-

bán, hogy feljelent mindenkit?

MÁRIÓ�Mert sérültek a szabadságjo-

gaim.

TIBOR�Nem akkor sérültek, amikor 

halálra itta magát?

SANYI�Tibikém, nem kéne hagyni?, 

már egyszer el lett kapva.

TIBOR�Sanyikám, ne tegezz, baszki 

a vádlott el�tt, másrészt meg csak 

visszaült részegen.
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MÁRIÓ�De mert visszahoztak a kocsi-

hoz, én meg gondoltam, elgurulok 

a szállodáig.

TIBOR�Nem kellett volna.

SANYI�De Tibikém, nem kéne?

TIBOR�Ilyenkor Tibor vagyok, érted!

SANYI�Jó, csak van emberség.

TIBOR�Azért hoztuk vissza ide, hogy 

újra elkapjuk.

SANYI�Nem azért, hogy a kocsiját 

biztonságba helyezhesse? Mégis-

csak egy luxuskabrió olasz rend-

számmal.

MÁRIÓ�Tudom, hogy maguk hoztak 

vissza.

TIBOR�Nem, csak maga olyan ré-

szeg, hogy nem tudja megkülön-

böztetni az embereket egyenru-

hában.

SANYI�De tényleg mi voltunk…

TIBOR�Sanyi, át foglak kérni vagyon-

�rnek vagy telefonszolgálatra, ve-

led nem lehet együtt dolgozni!

TÜNDE�Maguk kész színészek! Ha 

van felvétel egy színházba, már 

mehetnek is. Vagy egy vidéki szín-

házhoz, ha Pesten nem sikerül. 

A  szegedi színházban, hallottam, 

van megüresedés, mert épp meg-

változott az igazgató, az meg sze-

retne új arcokat.

TIBOR�Tényleg?

CSILLA�És mi történt ezután?

TIBOR�Tényleg jó voltam?

EMIL�Marha jó.

MÁRIÓ�Én is?

CSILLA�Hát persze, de folytassa!

MÁRIÓ�Akkor megint bevittek, és ak-

kor bezártak az �rszobán, utána 

meg meghurcoltak, de nem úsz-

szák meg, az biztos, hogy meglesz 

a bosszú, mert meg kell lennie.

CSILLA�Mir�l beszél, Márió?

MÁRIÓ�Tudom, hogy mit fogok csi-

nálni.

TÜNDE�Mit akar csinálni?

MÁRIÓ�Nem jelentik a rend�rségen? 

Bármit lehet mondani?

CSILLA�Bármit.

MÁRIÓ�Visszakapja a kapitány, mert 

megtudtam a nevét. Az � felügye-

lete alatt történt minden.

TÜNDE�De hát részegen vezetett.

MÁRIÓ�Akkor sem kellett volna azt 

csinálni, amit csináltak. Ezt nem 

hagyom annyiban. Egy olasz ilyet 

nem hagyhat.

CSILLA�Mit akar vele csinálni?

MÁRIÓ�Nem vele, a szemet szemért, 

az már régen elavult, ott kell meg-

büntetni az embert, ahol a legjob-

ban fáj neki.

TÜNDE�Mi?

MÁRIÓ�A  gyerekein verem le. Az fáj 

neki a legjobban. Azon a két gye-

reken. Akkor majd nem fog vihog-

ni, ha hazamennek a gyerekek 

markukban a szemükkel.

TÜNDE�Micsoda?

MÁRIÓ�Egy életre kicsinálom. Egy 

életre.

CSILLA�Maga beteg, Márió.

MÁRIÓ�Nem, csak tudom, hogy 

mindennek megvan az ára, és ezt 

a rend�rkapitánynak is tudnia kell, 

mert ez az élet rendje, valamit 

valamiért.

SANYI�Bocsánat, nekem ma borva-

csorám van, nem mehetnénk már, 

letelt az id�.

TÜNDE�Már megint maga az, Sanyi?

SANYI�Csak nekem tényleg mennem 

kell, mert mondták, hogy ekkor 

lesz vége, és én szóltam, és el� 

kell készíteni.

CSILLA�De még nincs vége!

TÜNDE�De tényleg azt ígértük, meg 

nekem is nemsokára kezd�dik egy 

ajúrvédikus párterápia-továbbkép-

zés.

CSILLA�Micsoda?

TÜNDE�Nem mondtam?

CSILLA�Nem.
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TÜNDE�Pedig ez a legkorszer�bb, 

itt van Indiából egy vezet�, vagy-

is Amerikából, de valójában in-

diai. De nem azért mondom, hogy 

miat tam, csak mert azt ígértük, 

hogy id�ben befejezzük.

CSILLA�Jó. Akkor holnap.

Köszönés, szedel�zködés, indulás.

TIBOR�Igaza van a Máriónak.

EMIL�Hogy ki kell nyírni a rend�r 

gyerekeit?

TIBOR�Nem, hanem hogy ez kurva 

unalmas.

EMIL�Három napot ki lehet bírni, és 

kett� már elment.

SÁNDOR�(Csillának) Nem kéne szólni 

annak a rend�rnek Siófokon?

CSILLA�Ez nem a mi dolgunk, ez egy 

utánképzés, nem nyomozóiroda.

SÁNDOR�De ha lesz valami? Akkor 

mi is hibásak leszünk.

CSILLA�Figyeljen, Sándor, maga ma 

késett, ugye?

SÁNDOR�Igen, de ez most hogy jön 

ide?

CSILLA�Holnap ne késsen. Ez a ma-

ga kompetenciája. Viszontlátásra!

HARMADIK NAP

A terem, mindenki bent van, helyez-

kednek, Csilla pakolászik valamit, 

Tünde zuhan be késve.

TÜNDE�Bocs, kicsit késtem, de felhí-

vott a volt férjem, hogy nem akarja 

fi zetni a gyerektartást, mert a lá-

nyunk már abszolvált az egyete-

men, és hogy visszaperli azt a há-

rom hónapot, amit azóta kifi zetett.

CSILLA�Képes volt utánamenni?

TÜNDE�Képes. Erre képes volt, de 

hogy odatolja hozzánk a képét 

egy születésnapon, arra nem. Arra 

soha nem volt ideje. Azt mondta, 

vasárnapi apuka nem akar lenni, 

akkor inkább semmilyen.

CSILLA�De hát nem te dobtad ki.

TÜNDE�Azt állítja, hogy miattam kel-

lett elmennie.

CSILLA�De volt egy másik n�.

TÜNDE�Szerinte az is miattam volt, 

mert nem mutattam ki, hogy sze-

retem.

CSILLA�Nem voltál elég kedves vele?

TÜNDE�Dehogy, ha egy férfi  ilyenr�l 

beszél, csak a dugásra gondol, 

hogy épp hányszor.

CSILLA�De egyszer� férfi nak lenni.

TÜNDE�Ja. Hároméves volt az Eme-

se, amikor a szemétláda kitette 

a lábát a lakásból, és azóta be 

se kukkantott, azt se tudja, kire 

hasonlít.

CSILLA�Kire különben?

TÜNDE�Hát pont rá. Ez is egy bosszú 

az élett�l.

CSILLA�És eszedbe jut a lányodról?

TÜNDE�Eszembe, pedig már húsz 

éve nem láttam. Egyszer se láto-

gatott meg, csak hogy azt éreztes-

se, miattam van az egész. Az Eme-

se meg apa nélkül n�tt fel, ha nem 

számítom a barátomat, aki ott 

volt a legnehezebb pillanatokban, 

igaz, most már � sincs. Azért gon-

dold el, hogy húsz év után ezért 

felhív, hogy visszaperel három hó-

nap gyerektartást, hát nem tudtam 

két perc alatt lezárni, pedig voltam 

ilyen indulatkezel� terápián, de 

hát van olyan helyzet, aminek nem 

tudnak gátat vetni az indulatgátló 

technikák. Hogy lehet valaki ilyen 

ótvar, de tényleg hogy?

CSILLA�Jó, nyugi, f�, hogy itt vagy, 

meg hogy az Emese is téged 

 szeret.

TÜNDE�Azért neked csak ott van az 

András.

CSILLA�Ott. Mert annyi er� sincs ben-

ne, hogy elmenjen. Napokig nem 
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szólunk egymáshoz, csak hogy hol 

van, meg állj arrébb. Semmi nem 

érdekli, tévét is csak azért néz, 

hogy legyen min elaludni.

MÁRIÓ�Mintha valaki késett volna 

ma!

TÜNDE�F�, hogy maga itt van, Márió!

EMIL�Azért a doktorn� nem annyira 

normakövet�.

TÜNDE�Néha el�fordul.

CSILLA�Mindenki itt van?

TIBOR�Szóljon, aki…

CSILLA�Tibor, ezt ne! Egyszer is sok 

volt.

TÜNDE�Sanyi, mennyit ivott ma?

SANYI�Nem ittam, doktorn�, meg-

ígértem, hogy nem iszok, és ha én 

megígérek valamit, az úgy is lesz, 

a  lányaim is tudják, ha mondom, 

hogy megyek értük az oviba, mert 

nagyon szeretem �ket…

TÜNDE�Biztos, vagy vegyem el� a 

szondát?

SANYI�Biztos.

CSILLA�Na, kezdjük Bogival.

BOGI�Á, ez egy hülye történet.

CSILLA�Azért csak mondja!

BOGI�Sz’al Diósdon voltunk diszkó-

ba’ és ittunk, de én ott hagytam 

a kocsit, nem akartam beleülni. 

A  srácok meg mondták, hogy ve-

zessek.

Jelenet

EMIL�(mint diszkós srác) Figyelj, 

most mit szarozol, ismerjük a 

rend�röket.

BOGI�Nem értitek, nem ülök be. Ide-

hoztalak, az is elég, nem viszlek 

tovább.

TIBOR�(mint diszkós srác) Be vagy 

szarva, mi?

BOGI�Be.

BOGI�Azt mondtam, hogy be és nem 

ültem bele.

SÁNDOR�Akkor hogy vették el?

TIBOR�Ittas gyaloglás miatt!

BOGI�Másnap visszamentem reggel, 

hogy hazahozom a kocsit, és ak-

kor az volt, hogy beszálltam, szé-

pen jöttem haza, és már épp a 

kapunkba álltam volna be Érden, 

amikor odajött a Laci, az a rend�r 

srác, aki egyszer akart velem járni, 

de én akkor egy másik pasit vá-

lasztottam, akivel aztán együtt is 

voltam akkor még.

SÁNDOR�(mint rend�r) Szia, Bogi.

BOGI�Szia, Laci, most szoliban, vagy 

csak úgy erre sétáltál:

SÁNDOR�(mint rend�r) Szoliban, és 

megláttalak, hogy itt vagy.

BOGI�Figyelj, Laci, tudod, hogy én 

veled nem akarok, mondtam már.

SÁNDOR�(mint rend�r) Én sem, csak 

gondoltam, megnézhetnénk az al-

koholszintet.

BOGI�Na, ne csináld már, hülye 

vagy.

SÁNDOR�(mint rend�r) Figyelj, az 

úgy van, hogy ebbe bele kéne 

fújni, meg kéne a forgalmi meg 

a jogsi.

BOGI�Figyelj, Laci, ez szemétség, 

különben se ittam ma.

SÁNDOR�(mint rend�r) Azért fújj 

csak bele, hátha kimutatja a teg-

napi emlékeket.

BOGI�Laci, most ezt tényleg nem 

kéne!

SÁNDOR�(mint rend�r) Most rend�r 

vagyok, és nem Laci! Fújd meg!

Bogi fújja a szondát.

SÁNDOR�(mint rend�r) Húha, ez egy, 

ez egy kicsit sok lesz. Na, a  jogsi 

akkor nálam marad, te meg be-

jössz velem az �rsre.

BOGI�Laci, most te csak hülyülsz, 

nem? Itt vagyok a házunk el�tt.

SÁNDOR�(mint rend�r) Legalább a 

kocsi biztonságban lesz.
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BOGI�Szóval ez volt, ez került nekem 

kétszáznyolcvanezerbe.

TIBOR�Mekkora szemétláda, csak 

mert nem akartál vele járni!

BOGI�Ja, kifi gyelte, tudta, hogy haj-

nalban jöttem haza, és hogy reg-

gel még bennem lesz az alkohol-

szint.

MÁRIÓ�A  rend�rök nagyon szeme-

tek, de a siófoki rend�rkapitány 

meg fogja kapni, amit megérde-

mel, tudom, mit kell tennem.

TÜNDE�Márió, hagyja abba ezt a szö-

veget. Nálunk az emberség a leg-

fontosabb, Sanyinak is elnéztük, 

hogy ittas, ugye!

CSILLA�Te nézted el, én csak elfo-

gadtam a döntésedet, mert ne-

künk szakmailag ugyanazt kell 

képviselnünk!

MÁRIÓ�Jó, csak, na mindegy, ki kell 

mennem, mert a prosztatám.

Márió kimegy, szippantáshang.

TÜNDE�Tibor, magával mi volt?

TIBOR�Nem kéne el�bb valakit meg-

kérdezni, hogy mi a véleménye a 

Bogi esetér�l?

CSILLA�Látom, Tibor, maga nagyon 

fi gyel. Amúgy nem felejtettük 

el, hogy Rékának kell véleményt 

mondania, csak nem mondtuk, 

hogy kitalálják-e!

RÉKA�Nekem? Én nem annyira fi -

gyeltem, mert jött egypár esemes, 

amit el kellett olvasnom, ilyen 

munkahelyi dolgok.

Márió visszajön.

TÜNDE�A mobiltelefon egy olyan esz-

köz, ami meggátolja, hogy az em-

ber megélje az aktuális pillanatot. 

Úgy fognak meghalni a mai fi ata-

lok, hogy nem emlékeznek arra, 

hogy mikor éltek, csak arra, hogy 

egy életen át fészbukoztak.

CSILLA�Ezt hol hallottad?

TÜNDE�Mondtam neked is, hogy 

gyere el arra az el�adásra, amit az 

az angol pszichiáter tartott, a mo-

biltelefon és a közösségi oldalak 

negatív hatásáról.

CSILLA�Én nem tudok angolul.

TÜNDE�Én sem, de ki lehetett követ-

keztetni, hogy mir�l beszél.

CSILLA�Hogy?

TÜNDE�Mellettem egy kollégan� ma-

gyarul jegyzetelt, meg hallottam, 

mikor az amerikai azt mondta, 

hogy internet meg fészbuk, annyit 

azért én is értek!

CSILLA�Mi a véleménye, Réka?

RÉKA�Szemét volt a rend�r.

CSILLA�Ne helyezzük ki a problémát 

másra, minden probléma megol-

dása azzal kezd�dik, hogy azon 

változtatunk, amin változtatni tu-

dunk. A másik ember problémáján 

csak a másik ember tud változ-

tatni.

MÁRIÓ�Azért én szólnék a pasimnak, 

hogy egy vasrúddal törje el a dere-

kát a rohadéknak.

TÜNDE�Márió, megértés, érti, meg-

értés. Szeretet, ahogyan Buddha 

mondta.

CSILLA�Azt Jézus mondta.

TÜNDE�De Buddhától tanulta, ami-

kor Tibetben volt.

LACI�Tibetben?

TÜNDE�Igen, ez már be van bizo-

nyítva, hogy azt a tíz évet, amir�l 

az evangéliumok nem beszélnek, 

valójában Tibetben töltötte. Innét 

hozta például a lélekvándorlás ta-

nát is.

SÁNDOR�Az nincs is benne az evan-

géliumokban.

TÜNDE�Benne volt, csak kés�bb ki-

húzták. Különben Buddha is ma-

gyar volt. Kínában mindenki Budá-

nak hívja, csak mi hívjuk Buddhá-

nak, és Krisna herceg valódi neve 

Pest volt, szóval � is magyar volt, 
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csak azért nem tudjuk, mert meg-

hamisították a történelmet.

TIBOR�Mindenki magyar volt, az ösz-

szes nóbeldíjas.

SÁNDOR�Azért nem az összes.

TIBOR�De elég sok, meg a görögök 

is, mondta egy haverom, aki bejár 

a boltba éjszaka. Tudós, csak kitil-

tották az egyetemr�l, mert olyano-

kat is megtanít, amit tilos. Például, 

hogy a görögök magyarok.

EMIL�A görögök?

TIBOR�Be van bizonyítva nyelvésze-

tileg.

EMIL�Hogy?

TIBOR�Például At-hén, ott-hon. Ér-

ted, ugyanaz a szó! At-hén, ott-

hon.

LACI�Ez marha jó, At-hén, ott-hon, 

ez soha nem jutott volna eszembe.

CSILLA�Réka!

RÉKA�Szerintem Bogi többet nem 

csinál ilyet, meg remélhet�leg a 

rend�r is összeszed egy másik 

csajt, és akkor nem is kell tartani 

attól, hogy…

CSILLA�Én is úgy gondolom, hogy 

Boginak ez egy életre szóló lecke 

volt. Saját hibájából fog tanulni!

TIBOR�Hogy ne kavarjon rend�rrel.

BOGI�Nem kavartam, épp az volt a 

baj, hogy nem.

TIBOR�Akkor meg kavarj, és nem 

kell ott hagyni a kocsit a diszkó 

el�tt!

CSILLA�Tibor, maga jön.

TIBOR�Büntetésb�l?

CSILLA�Nem, csak azért, mert maga 

került sorra.

TIBOR�Jó, csak mert allergiás vagyok 

a büntetésekre, mert a nevel�-

intézet miatt.

CSILLA�Hogyhogy?

TIBOR�Ott minden büntetés volt, az 

volt a jutalom, ha épp nem bün-

tettek meg, és azóta van bennem 

olyan, hogy mindent úgy látok, 

hogy azért történik, mert meg 

akar valaki büntetni.

TÜNDE�Dehogy, itt senki nem akar 

büntetni.

MÁRIÓ�Az egész egy kibaszott bün-

tetés, csak nem lehet tudni, hogy 

ki akarta, hogy ez legyen, csak a 

siófoki rend�rkapitány, na, azt be 

tudom azonosítani.

CSILLA�Mondja, Tibor!

TIBOR�Szóval volt az, hogy a boltom 

a Bérkocsis utcában, és ott ittunk, 

akkor este is, és mondta az egyik 

rend�r, hogy átmehetnénk a Nép-

ligetbe a diszkóba. Ja, mondom, 

menjünk. Már eléggé be voltunk 

nyomva, hogy legyen kedvünk.

TÜNDE�Nem gondolta, hogy a rend-

�rök esetleg…

TIBOR�Minden rend�r haver volt a 

kerületben, nem állítottak meg, 

ha meg más kerületb�l volt valaki, 

akkor szóltak, hogy haver vagyok, 

nehogy már. Szóval akkor a disz-

kóban voltunk négyig, és hogy ak-

kor menjünk haza, mert a csajom-

nak, aki különben a feleségem, 

fel kell kelni a gyerek miatt. Jól 

van, mondom, menjünk. És akkor 

mentünk is. Nem vezetsz?, kér-

deztem a csajomat, �  meg, hogy 

hülye vagy, ittam, jól van, mon-

dom, akkor én. Amúgy úgy vol-

tam, hogy józanul akkor már évek 

óta nem vezettem, szóval, mikor 

elvették, egyszer�en meg kellett 

tanulnom újra vezetni, józanul.

EMIL�Van ilyen például a színházban 

is.

SÁNDOR�Milyen?

EMIL�Hogy ha részegen próbálsz egy 

darabot, nem tudod eljátszani jó-

zanul. Ha van valami betegséged, 

ami miatt nem tudsz inni, akkor 

le kell venni az el�adást, mert jó-

zanul nem vagy képes eljátszani. 

Amikor azt mondják, hogy be-
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tegség miatt elmarad, akkor pont 

arról van szó, hogy a faszi kijóza-

nodott, és semmire nem emlék-

szik, ami a darabban volt. Vagy ez 

van, vagy er�szakkal le kell itatni 

el�adás el�tt, de persze a pia csak 

kés�bb hat, úgyhogy az els� felvo-

nás az tiszta katasztrófa lesz.

BOGI�Miket tudsz te! Fú, ez tök ér-

dekes!

EMIL�Akartam színész lenni, kicsit az 

is ilyen, amit most csinálok.

MÁRIÓ�Kíváncsi lennék, mi az.

BOGI�Akkor te kicsit olyan vagy, mint 

a színészek?

EMIL�Aha.

BOGI�Fú, és van barátn�d!

RÉKA�De hát neked van pasid!

BOGI�Valójában nincs, mert az eset 

után otthagyott, mert azt hitte, 

hogy direkt csináltam az egészet, 

hogy közelebb kerüljek a Lacihoz.

RÉKA�Kihez?

BOGI�Tudod, a rend�r sráchoz.

RÉKA�Ez tiszta hülye. Ebben az or-

szágban mindenki idióta!

BOGI�Lehet, bár egy kicsit igaza lett, 

mert aztán tényleg közelebb kerül-

tünk egymáshoz, szóval…

RÉKA�Micsoda?

BOGI�Mindegy, bonyolult.

CSILLA�Eltértünk a tárgytól.

TÜNDE�Igen, de ett�l olyan emberi 

az utánképzés, nem? Velünk ezt 

lehet, nem úgy van, mint a…

CSILLA�Ne nevezd meg a másik két 

kollégát, az szakmai hiba!

TÜNDE�Jó, akkor csak annyit mon-

dok, hogy nálunk jó.

CSILLA�Tibor!

TIBOR�Ott tartottam, hogy akkor 

menjünk. Tudsz vezetni?, kérdezte, 

tudod, hogy csak akkor, ha iszom, 

mondtam, aztán nagygáz, és men-

tünk. Ahol lakunk Zuglóban, ott 

olyan kertes házak vannak már, ott 

egy derékszög� kanyar volt.

Jelenet

ANNA�(mint csaj) Nem kéne lassíta-

ni?

TIBOR�Mért?

ANNA�(mint csaj) Mert a kanyar  miatt.

TIBOR�Beveszem kézifékkel.

ANNA�(mint csaj) Ja, az más, ha úgy, 

azt bírom.

TIBOR�Akkor behúztam, és hát nem 

pont úgy sikerült, ahogy tervez-

tem, mert kiütöttem a sarki ház 

kapuját, és a kocsi totálos lett. Ro-

hant a faszi, akié a kapu volt, hogy 

mi a fasz van.

SÁNDOR�(mint faszi) Mi a faszt csi-

nálsz, a  kurva életbe, te vagy az, 

Tibi, már megint te?

TIBOR�Mert egyszer már volt ilyen, 

vagy kétszer.

TIBOR�Én.

SÁNDOR�(mint faszi) Figyelj, ez most 

több lesz, mint a múltkor.

TIBOR�Mennyi?

SÁNDOR�(mint faszi) Félmilla?

TIBOR�Mennyi?

SÁNDOR�(mint faszi) Vagy hívhatom 

a rend�röket!

TIBOR�Mindegyik a haverom.

SÁNDOR�(mint faszi) De itt esemény 

van, ez nem olyan, hogy közúti 

ellen�rzés.

TIBOR�Oké, megadom.

SÁNDOR�(mint faszi) Most!

TIBOR�Nincs nálam annyi.

SÁNDOR�(mint faszi) Egy órát várok.

TIBOR�De akkor már kint volt a jár-

�r, mert valaki látta az esetet és 

telefonált, és mondta, hogy fi gyelj, 

Tibi, húzzál el, hozd a pénzt, és 

akkor úszod meg a legolcsóbban, 

gondolom, van kaszkó a kocsin. 
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Nincs, mondtam, de holnap kö-

tök, aztán a haverok a biztosítónál 

elrendezik.

ANNA�(mint csaj) Menjünk már, Tibi.

TIBI�Oké, hazaugrok a pénzért!

TIBI�Mondtam a faszinak, hogy ha-

zaugrok, az meg, hogy vár, akkor 

összekapartam félmillát otthon, és 

beültem a másik kocsiba, a  fele-

ségemnek van egy olyan kisebb 

terepjárója, hogy elviszem a fa-

szinak, meg közben haza is von-

tatom az én kocsimat. A  csajom 

meg mondta, hogy menjek gya-

log, de én nem akartam, részben 

mert a piától elég szarul jártam, 

szóval kicsit támolyogtam, meg 

nem akartam ott hagyni a kocsit, 

hogy másnap valaki rám szálljon. 

Odaadtam a faszinak a pénzt, és 

akkor elment a geci, én meg rákö-

töttem a feleségem terepjárójára 

az én padzsérómat, hogy hazahú-

zom, de az valahogy nem jutott 

eszembe, hogy kell abba is valaki, 

mármint a totálkárosba, aki vezeti, 

és egy kanyarnál a kocsi megint 

beszállt egy kertbe, és akkor már 

megint ott voltak a rend�rök, mert 

a csajom kihívta �ket, pedig nem 

is tudta, hogy ez lesz, csak azért, 

mert elmentem a kocsijával, ami-

kor azt mondta, hogy nem.

EMIL�Ez marha durva.

TIBOR�Mi?

EMIL�Hogy a csajod

SÁNDOR�Neked van barátn�d?

EMIL�Nincs.

SÁNDOR�Akkor neked ett�l nem kell 

félni.

EMIL�De azért mégis…

CSILLA�Folytassa, Tibor!

TIBOR�Na, akkor kezd�dött, hogy ez 

büntet�per, meg ilyesmi.

MÁRIÓ�Tényleg a csajod hívta rád?

TIBOR��.

MÁRIÓ�És ezt szó nélkül hagytad, 

mármint érted, nem vágtad pofán?

RÉKA�(Boginak) Ez a Márió tényleg 

borzalmas.

TIBOR�Nem bántottam, mert igaza 

volt, mert már nagyon gáz volt, 

amit csináltam. Miattam, érted, 

hogy megmentsen, és azóta nem 

is iszom.

SANYI�Aki ivott, az mindig inni fog.

TIBOR�Nem, az nem így van, mert 

én azóta tényleg nem, jó, teg-

nap egy felest, de csak mert a 

tanfolyam miatt volt bennem egy 

idegesség.

SANYI�Mondom.

TIBOR�Az semmi, érted.

CSILLA�Mennyibe került magának ez 

a történet?

TIBOR�Kétmillióba.

CSILLA�Megérte?

TIBOR�Ezen nem lehet így gondol-

kodni, mert ez lett, ezt kellett végig-

csinálni. Én nem tudok ilyeneken 

gondolkodni, hogy mi lett volna, ha 

nem így történik. Így történt, pont 

így, és én örülök, hogy ezt történt, 

mert azóta sokkal jobb az életem, 

szóval végül nyertem is rajta.

CSILLA�Kit is kértünk fel, hogy mond-

ja el a véleményét?

EMIL�Senkit.

TÜNDE�De mi magára gondoltunk, 

Emil, és látja, tulajdonképpen ki 

is találta.

EMIL�Hogyhogy kitaláltam?

TÜNDE�Hogy maga szólalt meg el�-

ször, ez azért volt, mert tudat 

alatt tudta, hogy magának kell 

mondania, ez ilyen szuggesztiós 

módszer, már a régi kínai gyógyá-

szatban is alkalmazták.

LACI�Az egyik lépcs�házban nálam is 

laknak kínaiak.

EMIL�Én csak azért szóltam, mert a 

Csilla kérdezett valamit.
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CSILLA�Akkor mondja, Emil.

EMIL�Látszik, hogy Tibor megbánta, 

amit csinált, és ha vége lesz az 

utánképzésnek, már nem fog inni, 

mert most is csak azért ivott, mert 

az utánképzés.

TÜNDE�Hogy érti, hogy utánképzés.

EMIL�Hogy az utánképzés miatti fe-

szültség miatt.

TÜNDE�Ja, persze, most már értem, 

a  mi kultúránk olyan, hogy folya-

dékkultúra, nem olyan, mint a ke-

letiek, amik leveg�kultúrák.

MÁRIÓ�Hogy micsoda?

TÜNDE�Hogy mi iszunk, azok meg 

inkább légzéssel csillapítják a fe-

szültségüket.

MÁRIÓ�Milyen légzéssel?

TÜNDE�Általában jógalégzéssel.

MÁRIÓ�Bocs, de ki kell mennem, 

a prosztatám.

Márió kimegy, szippantáshangok.

CSILLA�Elfogadják, amit Emil mond?

SANYI�Én nem fogadom el.

SÁNDOR�De a többség elfogadja.

Márió vissza.

MÁRIÓ�Ennyi pénzb�l azért kitaka-

ríthatnák a vécét, leveg�t venni is 

alig lehet, olyan büdös.

LACI�Te akkor is érzed a szagokat, 

ha náthás vagy?

MÁRIÓ�Akkor még jobban is, én 

olyan típus vagyok.

CSILLA�Sanyi, maga mért nem fo-

gadja el?

SANYI�Mit?

CSILLA�Amit Emil mondott.

SANYI�Hogy mit mondott?

CSILLA�Nem fi gyelt?

SANYI�De, nagyon, csak most nem 

akarok ebbe belemenni, mert ne-

kem még van egy borvacsorám.

SÁNDOR�A  többség véleménye szá-

mít, demokráciában élünk, mehe-

tünk tovább!

CSILLA�Sándor, itt nem maga a m�-

vezet�, vagy mi, szóval nem maga 

irányít.

SÁNDOR�Projektmenedzser vagyok.

LACI�Az mi?

TIBOR�Aki kitalálja, hogyan lehet 

pénzt lopni az uniótól.

LACI�Mindenki lop.

SANYI�Vagy iszik.

TIBOR�Vagy iszik és lop.

CSILLA�Laci, akkor mondja Laci! És 

legyen a véleményez�, mondjuk, 

Tibor.

LACI�Mondhatom gyorsan?, mert na-

gyon egyszer�.

BOGI�Az azt jelenti, hogy unalmas?

LACI�Végül is, igen. Tulajdonkép-

pen velem már évtizedek óta nem 

történik semmi, ha meg történik 

valami, akkor az meg olyan unal-

mas, mintha nem történt volna 

semmi.

SÁNDOR�Senkivel nem történik 

olyan, ami izgalmas.

TIBOR�Azért vannak különbségek.

SÁNDOR�Szerintem annak jobb, aki-

nek eleve unalmas, mert az a való-

ság, meg legalább gondolhat arra, 

hogy lehetne izgalmas.

TIBOR�Azért az más volt, amikor 

minden éjjel buli volt a boltban.

SÁNDOR�Minden éjjel pont ugyanazt 

csináltátok, és másnap is. Mi eb-

ben az izgalmas?

LACI�Akkor mondhatom gyorsan, 

doktorn�?

TÜNDE�Hogyne, az id� drága kincs.

SANYI�Meg nekem is van még a bor-

vacsora.

LACI�Szóval ittam a kocsmában.

BOGI�Ez eddig tényleg elég unal-

mas.

LACI�Szóval ittam, amikor csörög 

a telefon, hogy beragadt a liftbe, 

mert pont akkor állt meg, amikor 

benne volt valaki. Ismertem azt a 

lakót. Mindig szemét volt velem. 
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Utáltam. Nehogy már miatta ro-

hanjak! Elüldögélhet ott a liftben 

egy kicsit, gondoltam, meg hogy 

akkor még megiszom a sörömet. 

Lassan iszok, nem akarok úgy jár-

ni, mint a volt feleségem.

MÁRIÓ�Mi lett a feleségeddel? Ja, 

már emlékszem, az nagy szeren-

cse, ha valakinek meghal.

LACI�El�tte azért elvitte mindene-

met!

MÁRIÓ�Én örülnék, ha az enyém is 

meghalna! Isteni igazságszolgál-

tatás. Még templomba is járnék 

utána.

EMIL�Lehet, hogy el�tte kéne!

MÁRIÓ�El�ször bizonyítson az isten!

CSILLA�Laci beszél!

LACI�És amikor végeztem a korsóval, 

elindultam, van egy öreg opelem, 

azzal, és jöttek a rend�rök, szóval 

innét már ugyanaz a történet. Ké-

s�bb rájöttem, hogy a lakó hívhat-

ta ki, mert nem is volt beragadva 

a liftbe, csak látta, hogy ott iszok, 

s gondolta, ezt csinálja.

SANYI�A magyarok szemetek.

EMIL�Ja, ha egy mód van rá, ártanak!

SÁNDOR�Nemcsak a magyarok. Él-

tem külföldön.

CSILLA�Mennyibe került ez magá-

nak?

LACI�Tulajdonképpen másfél évig 

nem volt kocsim, szóval én ösz-

szességében kerestem vele.

CSILLA�Mi?

LACI�Nem kellett kocsit fenntarta-

nom, biztosítás, benzin, meg egy 

ilyen korú autó többet van szerel�-

nél, mint az úton. Szóval nyertem 

rajta egymilliót, ráadásul biciklivel 

jártam, ezzel az egészségemet is 

óvtam, annak meg ugye nincs 

olyan, hogy ára.

TÜNDE�Ez nagyon pozitív gondol-

kodás, ha sokan gondolnák így, 

akkor kevesebb autó lenne az uta-

kon, nem lenne dugó, meg mindig 

lenne parkolóhely, itt is a Kör-

úton, mennyi id�t takaríthatnék 

meg egy-egy bejövetel alkalmá-

val, mert azért Csömör mégiscsak 

Csömörön van.

EMIL�Ha nem Csömörön lenne, nem 

is Csömör lenne.

TÜNDE�Ezt most hogy érti, Emil?

EMIL�Akkor mondjuk Vecsés vagy 

Gyál lenne.

TÜNDE�De hát Csömör.

EMIL�Én is ezt mondom, hogy Csö-

mör, mert Csömörön van.

CSILLA�Haladjunk inkább, akkor 

Sándor, ugye, maga nem volt még.

TIBOR�Nem kérdezik meg, hogy mit 

gondolok róla?

CSILLA�Tudjuk, mit fog mondani, és 

most már nincs erre id�! Sándor! 

Az értékel� pedig Laci!

TIBOR�Akkor minek értékel�?

CSILLA�Ne húzza az id�t, Tibor, tud-

ja, hogy a Sanyinak még ott az a 

borvacsora is!

SÁNDOR�Egy bulin voltam vidéken, 

haverokkal, úgy volt, hogy ott is 

alszok, de valahogy nem volt tisz-

tázva, hogy hol, meg a feleségem 

is telefonált, hogy lázas a gyerek.

TIBOR�És te kocsiba szálltál, mert 

lázas a gyerek?

SÁNDOR�Tulajdonképpen igen, és 

elindultam úgy kett� felé. A  hár-

mason téptem felfelé, épp küld-

tem egy esemest, vagyis azt akar-

tam küldeni.

RÉKA�Részegen százharminccal ese-

mest?

SÁNDOR�Százötvennel mentem, és 

szoktam ilyet.

TIBOR�A feleségednek?

SÁNDOR�Neki akartam, és akkor volt, 

hogy nekirepültem a szalagkorlát-

nak és utána megpördült a kocsi, 

végül a kórházban ébredtem, és 

ott megmérték, hogy kett� öt.
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TIBOR�Te a feleségednek küldtél 

esemest, amikor százötvennel 

mentél a pályán?

SÁNDOR�Csak hogy hol járok épp.

TIBOR�Ezt a feleséged beszopta?

SÁNDOR�Ez volt az igazság.

TIBOR�Senki nem küld esemest a 

feleségének ilyenkor.

SÁNDOR�Én küldtem.

MÁRIÓ�Ezt azért tényleg nehéz el-

képzelni.

LACI�Én soha nem küldtem, mond-

juk még nem volt mobilom, ami-

kor meghalt.

SÁNDOR�Pedig így volt.

EMIL�Megtalálták a mobilt utána?

SÁNDOR�Ripityára tört.

MÁRIÓ�Ez a szerencséd!

SÁNDOR�Miért?

MÁRIÓ�Mert akkor kiderült volna, 

hogy kinek írtad valójában azt az 

esemest.

TIBOR�Ennyit az �szinteségr�l. Senki 

nem mondja el, hogy mi az igaz-

ság, mindenki hazudik.

MÁRIÓ�Ki merné elmondani, amikor 

a közlekedésrendészeten vagy hol 

a francban vagyunk.

TÜNDE�De itt minden az �szinteség-

re épül.

TIBOR�Senki nem �szinte, mert sen-

ki nem akarja olyannak mutatni 

magát, amilyen valójában. A Sán-

dor is csak abban �szinte, hogy 

ittasan vezetett jogosítvány nélkül, 

hogy n�höz jött fel dugni, azt azért 

elhallgatja, mert lelkiismeretes 

családapának akar látszani.

CSILLA�Mindenki a maga történeté-

ért felel, Tibor. Remélem, maga 

igazat mondott.

TIBOR�Én mindig igazat mondok, mert 

az otthonban állandóan hazudni kel-

lett, és én már nem bírok hazudni.

RÉKA�Szerintem, aki mindig hazu-

dott gyerekkorában, az pont hogy 

igazat mondani nem tud.

TIBOR�Figyelj, Réka, te semmit nem 

tudsz az életr�l, érted, csak azt a 

hegyvidéki rezervátumot ismered, 

ahol pont olyan arcok élnek, mint 

te, meg pár tucat mókus.

CSILLA�Haladjunk!

TÜNDE�Anna, maga meg se szólalt.

ANNA�Nem volt mit mondani.

TÜNDE�Valami baj van?

ANNA�Nincs.

CSILLA�Akkor elmondja, hogy ho-

gyan történt? Márió, maga lesz az 

értékel�.

MÁRIÓ�Én? Én már voltam, nem? Ki 

kell mennem a vécére, a proszta-

tám.

TÜNDE�Az el�bb volt.

MÁRIÓ�Feszült vagyok, most gyak-

rabban kell.

Kimegy. Szippantáshang.

CSILLA�Mit csinál?

SÁNDOR�Náthás.

Visszajön.

MÁRIÓ�Csak megfáztam, a  proszta-

tám miatt, az állomáson el kel-

lett menni a vécére. Az egész 

összefügg azzal, hogy elvették a 

jogosítványomat. Azért voltam az 

állomáson.

CSILLA�Anna!

ANNA�Szóval az volt, hogy tulajdon-

képpen mindketten ittunk, én 

azért, mert � vezetett.

TÜNDE�Akkor nem maga?

ANNA�Nem, csak amikor a rend�rö-

ket észrevettük, akkor állt meg, 

és hogy neki kell a jogsi, üljek 

át, és akkor gyorsan helyet cse-

réltünk.

TÜNDE�Hogy mi? Hogy volt ez?

Jelenet

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Rend-

�rök, a kurva életbe! Hogy a picsá-

ba szúrtak ki?
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ANNA�Mindenkit elkapnak, aki éjjel 

az Istenhegyin megy fölfelé.

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Basz-

sza meg, nem kapcsoltam fel a 

lámpát.

ANNA�Nem kapcsoltad fel a lámpát, 

te hülye vagy, iszol, és nem kap-

csolod fel?

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Figyelj, 

én nem adhatom oda.

ANNA�Mit?

SÁNDOR�(mint Anna barátja) A  jog-

sit, érted, nekem kell, tudod, hogy 

gyerekek meg család.

ANNA�Tudom, ezt ne tudnám? Ezt 

szívom már egy éve.

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Ezt 

most hagyjuk! Itt a jogsid?

ANNA�Itt.

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Ülj át, 

gyorsan.

ANNA�Mi?

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Nem 

hallod, ülj át!

ANNA�De látják.

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Nem 

látják, gyorsan, hallod!

ANNA�Hogy akkor engem?

Tibor és Bogi mint rend�rök érkeznek.

TIBOR�Jó estét!

BOGI�Jó estét! Jogosíványt, forgal-

mit.

TIBOR�Elég er�s alkoholszag van itt.

BOGI�Biztos összetört a csomagtar-

tóban egy doboz konyakos meggy!

Nevetnek.

ANNA�A barátom ivott.

TIBOR�Maga nem?

ANNA�Hát tulajdonképpen nem.

BOGI�Azért ezt leellen�rizzük, mit 

tart tulajdonképpen nemnek, nem 

igaz, Tibikém?

TIBOR�Naná!

BOGI�Akkor ezt kéne megfújni! Er�-

sebben!

TIBOR�Er�sebben, vagy inkább a 

kórház? Vérvétel, ilyesmi?

ANNA�Fújom, csak eddig még nem 

csináltam ilyet.

TIBOR�Most sem kellett volna!

BOGI�Egy három, ez azért nem olyan 

kevés.

TIBOR�Akkor, hölgyem, most beme-

gyünk a kapitányságra, és ebb�l 

lesz egy kis jegyz�könyv, meg 

persze ugrik a jogsi.

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Ne ha-

ragudjon, nem lehetne, itt egy 

húszezres.

BOGI�Mi?

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Jó, van 

több is, negyven, hatvan?

BOGI�Legyen vesztegetés is, uram?

TIBOR�Jöjjön, hölgyem!

ANNA�Nem jössz velem?

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Nem 

tudok, tudod, nekem haza kell 

mennem. Ki tudja, mikor végzel.

ANNA�De jó lenne, ha ott lennél.

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Nem 

tudok. Mért kell mindig olyat kérni, 

amit nem tudok megtenni? Miért?

ANNA�Megvárhatnál a kapitányság 

el�tt.

SÁNDOR�(mint Anna barátja) Tudod, 

hogy nem lehet.

TÜNDE�Akkor maga nem is vezetett 

ittasan?

ANNA�Nem.

SANYI�Ez azért szemét dolog volt.

TIBOR�És mi lett?

ANNA�Jegyz�könyv, bíróság, jó pár 

százezer és másfél év eltiltás.

TIBOR�Nem úgy, a faszival.

ANNA�Hiába hívtam utána, hogy el-

mondjam, mi volt, nem vette fel. 

Nem érdekelte.

BOGI�Fú, de megszívatott!

TIBOR�Piszkosul megszívatott.

ANNA�Azt hittem, majd folytatjuk, 

hogy majd jön és mondja, hogy 
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szarul viselkedett, tudja, de most 

már döntött, hogy velem akar él-

ni, mert mindig azt mondta, hogy 

akar. De nem jött és persze nem 

döntött, legalábbis mellettem nem.

CSILLA�Hány métert tett meg itta-

san?

ANNA�Sehányat.

CSILLA�Mennyibe került ez magá-

nak?

ANNA�Képzéssel együtt négyszázhat-

vanezerbe.

CSILLA�Nulla távolságért félmillió. 

Elég költséges utazás.

ANNA�Nem utaztam. Csak szerelmes 

voltam abba a férfi ba. Azt hittem, 

csak � lehet, aki. De nem, � pont 

nem lehet.

CSILLA�Márió.

MÁRIÓ�Most nekem van egy olyan 

kérdésem, hogy az én volt felesé-

gem mindig ittasan vezet, ha be-

jelentem a rend�rségen, elkapják?

TÜNDE�Most ez hogy jön ide?

MÁRIÓ�Csak szeretném tudni, mert 

megérdemelné, hogy elkapják, ro-

hadt szemét módon bánt el velem. 

Nem tudom, nekem senkivel nem 

jön össze, nem tudom, ez mért 

van, hogy én választok rosszul, 

vagy bennem van valami hiba.

RÉKA�Hát benned biztos van.

MÁRIÓ�Most mért mondod ezt ne-

kem?

RÉKA�Te kérdezted.

MÁRIÓ�De nem t�led.

RÉKA�Akkor kit�l?

MÁRIÓ�Figyelj, nekem ez idegileg 

nem megy, érted, nem megy, 

hogy baszogassanak! Mindenhol 

van egy n�, hogy milyen kibaszás 

ez az élett�l, hogy mindenhol, és 

persze mindegyik kibaszik velem!

CSILLA�Márió, erre nem vagyunk kí-

váncsiak!

MÁRIÓ�Akkor mire? Különben tény-

leg megfáztam, nem kokain volt.

CSILLA�Ki beszél itt kokainról?

MÁRIÓ�Akkor mir�l van szó?

CSILLA�Hogy mit gondol Anna törté-

netér�l.

MÁRIÓ�Ja, az más! Szerintem mar-

ha rendes volt, hogy bevállalta a 

büntetést. Nekem soha nem jut 

ilyen n�! Pedig ha ilyet találnék, az 

biztos, hogy ott várnék a kapitány-

ság el�tt, másnap meg kinyírnám 

a rend�rkapitány gyerekeit!

CSILLA�Márió, Annáról van szó!

MÁRIÓ�Én is róla beszélek, hogy mi-

lyen hülye az a faszi, aki egy ilyen 

n�t lapátra tesz.

BOGI�Biztos van neki otthon egy 

er�szakos banya, azzal nem mer 

így bánni, szóval azzal bánik így, 

akivel lehet.

RÉKA�Ez így van?

BOGI�Ja, csak akkor vagy nyer� hely-

zetben, ha te vagy a banya. Meg-

csalnak, de soha nem mernének 

elhagyni, azt hiszik, a lelkiismeret-

furdalás miatt, de csak félelemb�l. 

Tudom, volt egy ilyen faszim, jól 

rá is faragtam. Amikor utólag el-

olvasod, milyen esemesekt�l estél 

hanyatt, hát nem hiszed el, hogy 

ennyire hülye vagy, hogy Sz! Érted, 

egy redves bet�! És én azt hittem, 

ez olyan romantikus meg �szinte, 

pedig pont arról szólt, hogy még 

annyi id�t se tudott rád fordítani, 

hogy kiírja azt a kibaszott szót, 

hogy szeretlek.

RÉKA�Fú, nem tudtam, hogy ez is 

olyan, mint a közgazdaságtan, 

hogy ilyen szabályok vannak 

 benne.

BOGI�Pedig vannak, csak a kama-

szok hiszik, hogy az egész csupa 

érzelem.

TÜNDE�Én még mindig tudok érez-

ni, s�t, mióta új utakat találtam 

az életem számára, azóta még 

jobban!
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CSILLA�Márió, szóval mit mond An-

náról?

MÁRIÓ�Szerintem neki nem kell 

semmit sem változtatnia, mert 

nem vezetett ittasan. Most azt sze-

retném megkérdezni, hogy fel le-

het-e jelenteni a férfi t, hogy önök 

ezt megtehetik-e?

TÜNDE�Már mondtuk, hogy mi olya-

nok vagyunk, mint a katolikus pa-

pok, mindenr�l hallgatunk.

MÁRIÓ�Jó, csak esetleg megtörtén-

het, mégiscsak a közlekedésren-

dészeten vagyunk.

TÜNDE�Nem. Különben meg Közle-

kedési Hatóság.

CSILLA�Sanyi, maga olyan feszült.

SANYI�Kicsit ideges vagyok, hogy mi-

kor lesz vége, mert van ez a borva-

csora, és nekem ott dolgom van.

CSILLA�Akkor mondja a maga tör-

ténetét.

SANYI�Én nagyon szeretem a gyere-

keim, mindent miattuk csinálok, 

szóval azt is, hogy annyit dolgozok, 

tulajdonképpen mindig éjjel érek 

haza, alig tudok velük találkozni, 

és én nem is járok autóval, csak 

kismotorral, s  amikor mentem a 

Damjanich utcán, mert ott dolgo-

zom a Paprikában. Szóval elgondol-

kodtam, hogy milyen aranyosak is a 

lányok, és milyen ritkán látom �ket, 

és úgy n�nek fel, hogy alig van ap-

juk, kicsit könnyes is lett a szemem, 

mert annyira éreztem ezt a dolgot.

EMIL�Milyen dolgot?

SANYI�Hogy alig van apjuk. Na, szó-

val, akkor a zebrán elém jött bi-

ciklivel egy n�. Tényleg nem lett 

semmi, nyolc napon belül gyó-

gyult, alig löktem meg, de ott 

voltak a rend�rök, persze nem 

vettem észre �ket, mert mindig 

úgy állnak, hogy ne lássa az em-

ber �ket, és mondták, hogy ugrik 

a jogsi, és ugrott is.

CSILLA�Mennyibe került ez magának?

SANYI�Nem emlékszem, sokba, meg 

aztán a taxiszámlák fél évig, mert 

nem lehet éjjel másképp haza-

menni.

EMIL�Nem gondoltak arra, hogy a 

jogsi elvétele tulajdonképpen to-

vábblöki az embert az alkoholiz-

mus útján!

CSILLA�Hogyhogy?

EMIL�Hát, amíg vezet, minimum visz-

szafogja magát, de például Sa-

nyinak hazamenni taxival, akkor 

ugye csak annyira kell észnél len-

ni, hogy bemondja a címet.

CSILLA�Nekünk az a célunk, hogy 

belássák, mikor nem szabad autó-

ba ülni, hogy milyen ára lesz an-

nak, ha ittasan beülnek, hogy min-

den más megoldás olcsóbb, nem 

is beszélve, ha halálos balesetet 

okoznak.

TÜNDE�Sanyi, maga kicsit ideges, 

nem?

SANYI�Csak elhúzódik a mai együtt-

lét, én meg már mennék.

CSILLA�Akkor most kis gyakorlati 

tudnivaló.

MÁRIÓ�Még nincs vége?

TÜNDE�Márió, önuralom, ezt meg 

lehet tanulni, javaslok önnek egy 

indulatkezel� terápiát. �skiáltás.

MÁRIÓ�Micsoda?

TÜNDE�Az a lényege, hogy kimegy 

az erd�be és addig üvölt, amíg le 

nem nyugszik.

CSILLA�Most hagyjuk ezt, Tünde! 

Szóval, egy kis gyakorlati tudniva-

ló! Hogyan számoljuk ki az alko-

holszintünket és a lebomlási id�t. 

Persze ez nem azt jelenti, hogy 

mindenki így m�ködik, ez csak az 

átlag, amit�l valójában konkrétan 

mindenki eltér.

LACI�Én vettem egy szondát otthon-

ra, minden reggel belefújok, nem 

fognak megszívatni.
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TIBOR�Inkább megfújatnak!

LACI�Ez most humoros, szerinted?

TIBOR�Szerintem az, f�leg mert pon-

tosan lehet tudni, hogy száz ilyen 

vebsopos vacakból kilencvenki-

lenc szart se ér. Érted, Pakisz-

tánban rakják össze, ahol nem is 

lehet inni.

BOGI�Hogyhogy nem?

TIBOR�Tudod, vannak olyan vallások.

BOGI�Milyen vallások?

TIBOR�Olyanok, ahol tiltják, például 

a muzulmánoknál.

BOGI�Ja, a  terroristák, azok persze 

hogy nem isznak, elég nekik a 

robbantás, már abból van nekik 

adrenalin.

SÁNDOR�Figyelj, Bogi, a  muzulmá-

nok nem terroristák.

BOGI�De, pont azok, akik még nem 

azok, azok lesznek. Azok az ara-

nyos, nagy barna szem� gyerekek 

is. Ezt milyen rossz elképzelni, 

hogy bel�lük is terrorista lesz!

TÜNDE�Ez most ugye nem tartozik 

ide, mert bárki visszakaphatja a 

jogosítványát, ha részt vesz az 

utánképzésen, nem kell miatta 

szeretni a zsidókat.

EMIL�Ne haragudjon, doktorn�, de a 

muzulmánokról volt szó.

TÜNDE��ket sem, meg a cigányokat 

sem.

TIBOR�A cigányok most hogy jönnek 

ide?

TÜNDE�Csak mondtam egy népcso-

portot.

TIBOR�Nekem a nagymamám cigány 

volt, nem bírom, ha cigányoznak, 

kicsit felidegesít, olyan, mintha a 

nagymamámat bántanák, pedig � 

vett ki az otthonból. Jó, egy kicsit 

kés�n, mert addigra már átmen-

tem pár dolgon.

EMIL�Min?

TIBOR�Azt jobb, ha nem tudod. Meg 

hogy mi van ott, az olyan, hogy 

nem lehet ép b�rrel megúszni, és 

engem basztatnak az ittas veze-

téssel.

CSILLA�Abbahagynák!

TIBOR�Jó, csak azt is látni kell, hogy 

olyan az állam, hogy csak azokra 

csap le, akik ártatlanok, a  töb-

bi szemétládát meg futni hagy-

ja. Szabadlábon védekezhet, meg 

vádalku, de a legtöbb nem is kerül 

bíróság elé. Kitüntetik, mert kiváló 

munkát végzett egy életen át. Per-

sze, egy életen át molesztálta az 

intézetben a gyerekeket.

CSILLA�Ezt most tényleg hagyjuk, 

és számoljunk! Vegyünk egy üveg 

sört.

LACI�Vegyünk, ki fi zeti?

TÜNDE�Ennyire nem kéne viccesnek 

lenni, László.

LACI�Laci.

TÜNDE�Nekem László. Ez fél liter, 

és négy százaléka alkohol, az azt 

jelenti, hogy egy literben negyven 

milliliter van, vagyis fél literben 

húsz, mert egy deciben négy milli-

liter van, vagyis fél literben ötször 

négy. Értik?

TIBOR�Van a neten egy ilyen kalku-

látor, nem kell megérteni, csak 

beírod az adatokat, már hülyeség 

olyat megérteni, amire nincs is 

szükséged!

CSILLA�Akkor azért én folytatom, 

mert van olyan, kedves Tibor, 

hogy épp nincs net!

TIBOR�Hát, van olyan, hogy nincs, 

az biztos!

CSILLA�Egy milliliter alkohol 0.8 

gramm tömeg�, vagyis a fél liter 

sörben 16 gramm tömeg� alkohol 

van.

TÜNDE�Követi, Sanyi?

SANYI�Igen, doktorn�!

CSILLA�Az ezreléket meg úgy szá-

moljuk ki, hogy a 16 milligrammot 

megszorozzuk százzal és elosztjuk 
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5000 milligrammal, ami öt liter, 

vagyis egy átlagemberben lév� 

vérmennyiség, s akkor kijön, hogy 

egy üveg sör 0.32 ezrelék. De a 

kérdés az az, hogy mindez mikor 

bomlik le. Alapvet�en ebben ben-

ne van a testsúly, meg a nem, de 

f�leg a testsúly.

MÁRIÓ�Ebben a feministák még nem 

tudták elérni az egyenl�séget?

TÜNDE�Nem lehet elérni.

MÁRIÓ�Hiába, a biológiát senki sem 

tudja átvágni, még a n�mozgal-

mak se!

RÉKA�Annyira unalmas vagy.

EMIL�De májrákban már behozták a 

férfi akat, olvastam a neten.

TIBOR�Meg hasnyálmirigyben is.

TÜNDE�Szóval a máj egy óra alatt 

nyolc milligrammot bont le, ha 

azt megszorozzuk nyolcszázzal és 

elosztjuk a testsúlyunkkal, akkor 

kijön, hogy a máj mennyi id� alatt 

bontja le a bennünk lév� alkoholt.

LACI�Ezt nem lehet érteni!

BOGI�Én sem értem, de a suliban 

sem értettem már egy csomó dol-

got, egészen jól elvagyok, hogy 

nem értem. Hozzászoktam. Volt 

egy osztálytársam, aki nagyon 

okos volt, � is mondta, hogy van-

nak dolgok, amiket � sem ért. 

Szóval valójában a lényeg, hogy 

senki nem ért semmit.

MÁRIÓ�Mi?

BOGI�Érted, most mindegy, hogy 

a fi zikapéldát nem érted, vagy a 

világegyetemet, a  lényeg, hogy 

nem érted. Tökmindegy, hogy hol 

nem érted a világ m�ködését, va-

lahol biztos nem érted. Én inkább 

kikapcsolok, mikor jön az, hogy 

nem értem, és inkább élek, érted?

MÁRIÓ�Erre eddig nem is gondol-

tam, egy csomó id�t arra pazarol-

tam, hogy megértsem, hogy mért 

vannak úgy a dolgok.

BOGI�Kár volt, mert úgysem fogod 

megérteni: ha valamit igen, akkor 

valami mást biztos nem.

MÁRIÓ�Fú, te milyen okos vagy.

BOGI�Látod, pedig nem is gondoltad 

volna rólam.

MÁRIÓ�Nem iszunk meg valamit 

együtt? Téged nagyon tudlak ér-

teni.

BOGI�Én már megbeszéltem Réká-

val, a  Réka meg nagyon nem bír 

téged.

CSILLA�Hagyják már abba és szá-

moljanak!

TIBOR�Én számolok!

RÉKA�Én is!

TÜNDE�Szerintem a legjobb, ha nem 

számolgatnak, hanem egyszer�en 

nem isznak. Értik?

CSILLA�Azért ezt ki kéne számolni, 

nem?

TÜNDE�Majd otthon kiszámolják, ez 

lesz a házi feladat.

BOGI�Ez tök olyan, mint a suliban volt!

SÁNDOR�Neked remeg a kezed.

SANYI�Szokott.

SÁNDOR�Mit�l?

SANYI�Ideges vagyok.

CSILLA�Nem kéne idefi gyelni?

SÁNDOR�Figyelünk.

CSILLA�Akkor mindenki tudja, hogy 

mikor ülhet autóba, ugye?

Többen bekiabálnak: Tudjuk. Persze, 

hogy tudjuk! Ha nincs ott rend�r.

SANYI�Akkor vége?

CSILLA�Ideges, Sanyi?

SANYI�Csak mennem kell, mert van 

még ma az a borvacsora.

TÜNDE�Három nap múlva mindenki 

megkapja az igazolást, hogy részt 

vett az utánképzésen. Ezzel kell 

elmenni az okmányirodába.

SÁNDOR�Az már nincsen.

TÜNDE�Jó, mindenki tudja, mir�l van 

szó.
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TIBOR�Mehetünk, doktorn�?

TÜNDE�Naná!

Pakolászás, indulás kifelé.

CSILLA�Remélem, többször nem ta-

lálkozunk, legalábbis nem így!

MÁRIÓ�Tényleg húzzunk innen!

CSILLA, TÜNDE�Viszontlátásra.

SÁNDOR�Inkább ne! Legalábbis itt ne!

TÜNDE�Szerintünk se. Persze ha va-

laki akar hozzám terápiára, akkor 

a fészbukon megtalál! Nagyon jó a 

hatásfokom!

Utca.

SANYI�Na, szevasztok.

EMIL�Nem jössz velünk, Sanyi?

SANYI�Kurvára sietnem kell. Már el-

késtem a borvacsoráról.

BOGI�Nem csak vacsorakor lesz?

SANYI�El� kell készíteni a dolgokat. 

Szevasztok. Rohanok!

SÁNDOR�Piros, hiába rohansz!

Sanyi visszaint és kilép a színpadról.

TIBOR�Ne rohanj, hülye vagy, piros!

EMIL�Állj meg, Sanyi, hallod!

Puffanás, sziréna, odarohannak.

MÁRIÓ�Mi a fasz történt, mi a fasz!

TIBOR�Hová a picsába rohant?

EMIL�Inni.

Állnak a fekv� ember mellett.

SÁNDOR�Nem mozdul.

MÁRIÓ�Fú, bazmeg, ez meghalt.

EMIL�Meg.

TIBOR�Azért halt meg, mert nem ka-

pott inni, mert azt mondták, hogy 

nem ihat, mert elküldik?

SÁNDOR�Azért.

A két pszichológus érkezik oda.

CSILLA�Mi történt?

RÉKA�A Sanyi, a Sanyi ott van a villa-

mospótló alatt.

TÜNDE�Úristen!

Hirtelen kimerevedik a kép, a  fény 

kék villogóra vált, ha szükséges, bal-

eset- és közlekedéshangok, a  kicsit 

szimbolikusan megemelt kép kitart 

egy ideig, aztán visszakapcsolunk 

rendes fényre, a szerepl�k újra meg-

mozdulnak.

TÜNDE�Úristen!

TIBOR�Mert nem engedték, hogy 

igyon, neki meg annyira kellett, 

már remegett a keze, és már nem 

bírta, át akart rohanni a piroson.

RÉKA�Nem kellett volna megszavaz-

ni, hogy visszajöhet.

TIBOR�Te is megszavaztad.

RÉKA�Én nem!

TIBOR�De, feltetted a kezed.

RÉKA�De nem akartam, csak azért, 

mert mindenki. Nem akartam, 

hogy azt higgyétek, hogy szemét 

vagyok.

MÁRIÓ�Maguknak kellett volna elkül-

deni, ez a szabály, nem?

TÜNDE�De mi csak jót akartunk, 

mert…

MÁRIÓ�Ez lett a jó, hogy a Sanyinak 

annyi.

EMIL�Meg a borvacsorának.

TIBOR�Borvacsora amúgy se volt. 

Egy szar kif�zdében dolgozott, ott 

nincs ilyen.

BOGI�Honnét tudod?

TIBOR�Véletlenül oda mentem be 

ebédelni tegnap.

RÉKA�Legalább nem fog most már.

SÁNDOR�Mit nem fog?

RÉKA�Részegen halálra gázolni va-

lakit.

TIBOR�Te hülye vagy, meghalt, nem 

érted?

RÉKA�Mindenki meghal egyszer.

SÁNDOR�De nem mindegy, hogy mi-

kor.

MÁRIÓ�A tanfolyam miatt van. Maguk 

a hibásak, hogy így lett.
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TÜNDE�Mi csak a dolgunkat végeztük.

MÁRIÓ�Elég jól sikerült.

CSILLA�Mi ennek az eseménynek 

nem vagyunk az okozói!

TIBOR�Minden tanfolyamon kivégez-

nek valakit?

CSILLA�Na jó, ebb�l ennyi elég volt.

TIBOR�Menjenek csak nyugodtan, 

menjenek. A lelkiismeret úgyis ott 

marad, és az csak beszélni fog, 

hogy ki neveli fel a Sanyi gyere-

keit, hogy mit gondolnak azok a 

gyerekek. Hogy mit gondol a Sanyi 

anyukája. Hogy mit érzett a Sanyi, 

amikor jött neki a villamospótló.

CSILLA�Na jó, viszontlátásra.

BOGI�Azért az is pech.

EMIL�Mi?

BOGI�Hogy épp most javítják a villa-

mospályát.

EMIL�Mért?

BOGI�Ha nem most, akkor nincs vil-

lamospótló.

RÉKA�Úristen, lehet, hogy ez az oka 

a Sanyi halálának, hogy pont most 

mentek tönkre a sínek.

BOGI�Legalábbis összefügg.

MÁRIÓ�Nem lehet ezt érteni, minden 

mindennel összefügg?

BOGI�Össze.

SÁNDOR�Mi is benne vagyunk.

EMIL�Mért?

SÁNDOR�Ha nem er�ltetjük, akkor 

kizárják, és ma nem jön. Szóval a 

mi felel�sségünk is.

LACI�Mi csak jót akartunk.

SÁNDOR�Senki nem akar rosszat, 

csak a nagyon szemetek.

TIBOR�Lehet, ha szemetek vagyunk, 

akkor például a Sanyi jobban jár.

ANNA�Furcsa arra gondolni, hogy a 

rossznak lehet az a vége, hogy jó, 

a  jónak meg pont az, hogy rossz.

SÁNDOR�Nincs olyan, hogy jó vagy 

rossz, semminek nem tudjuk, mi 

a vége, csak történnek a dolgok.

RÉKA, ANNA, BOGI stb.�Na, szevasz-

tok. Szevasztok.

 Szevasztok!

Feler�södik az utcazaj, sziréna, féke-

zés, közben szétszélednek, Tibor és 

Sándor marad a színpadon

TIBOR�Kocsival vagy?

SÁNDOR�Ja. Te is?

TIBOR�Aha.

SÁNDOR�Iszunk valamit?

TIBOR�Ihatunk.


