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1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA 

Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit. 
Nagyokat sóhajt, vonogatja a vállát. Hirtelen felugrik. 
ANDREA Nem érdekel! Egyik sem érdekel! 
Egyesével lépnek ki a félhomályból a többiek, mindegyikük bemutatkozik - mintha Andrea 
beszélne. Elsőként Fredi, majd a többiek. (Utána egyből visszalépnek a félhomályba.) 
FREDI Ez Fredi. Most őt szeretem. De rám se néz! Szemét! 
GABI Gabi a legjobb barátnőm. Pedig néha olyan rohadék tud lenni! 
ESZTI Eszti is a barátnőm. Csak ő olyan cikis. Mert falusi. 
JUTKA Jutka bezzeg jól kifogta! Az apja a leggazdagabb a környéken. Apu szerint tipikus 
újgazdagék! 
ATES Fredi legjobb haverja Ates. Kicsit idegesítő tud lenni. 
PETI Peti a legcikibb. Kis köcsög stréber! Pedig olyan hülye! 
ANDREA De egyik sem érdekel! Azt csinálom, ami nekem jó! Már nem vagyok kislány! 
Megfordul és kirohan. 
 
2. JELENET - SULI 

A csajok beszélgetnek: egymás szavába vágnak, úgy röhögnek, hogy majd megfulladnak. A 
téma persze most is a fiúk: Fredi, Ates, Peti. Hirtelen mozdulatlanná válnak, kivéve Gabit. 
GABI Andrea teljesen meg van zavarodva. Belezúgott a Fredibe. Egyikünk sem érti. Nem azért, 
de azért igazán találhatna másik pasit. De neki pont a Fredi kell! Már megbeszéltük a többiekkel, 
hogy tennünk kell valamit! 
Jutka és Eszti is Gabi mellé ül. Andrea továbbra is mozdulatlan 
JUTKA Most miért nem jó neki az Ates! Neki pont a Fredi kell! 
GABI Én is ezt mondom. Mi van a Frediben, ami másban nincs? Semmi! 
JUTKA Hát ez az! Egy teljesen átlagos hülye gyerek! 
GABI Tud kosarazni! Na és? 
JUTKA Bármelyik hülye tud. 
ESZTI Azért Fredi a legjobb. 



JUTKA Jól van! És? 
GABI Könnyű neki. Ő a legmagasabb. 
JUTKA Legalább tizenhatnak néz ki. 
GABI A dumája is olyan. 
JUTKA De nem érdekel! Miért pont ő kell Andreának? 
ESZTI Ezért. 
Mozdulatlanok lesznek, csak Eszter lép előre. 
ESZTI Mert Fredi a legmenőbb. Mert Fredi a legjobb kosaras, mert Fredinek van a legjobb 
mobilja, mert ő hozza a legjobb cédéket. És neki van a legjobb dumája. 
 
3. JELENET - DROGÉRIA 

A három fiú egy drogéria ablakán les be. Nem mernek bemenni. Többször elsétálnak a bejárat 
előtt. Végül Fredi belöki Atest. Aztán ők is bemennek. Nézelődnek, majd megszólítja őket az 
eladó. 
ATES Izé … ez mentolos fogkrém? 
A boltos mindenre egyértelműen válaszol. 
ATES Köszönöm, de az ínyem nem bírja a mentolost. 
FREDI Az aszpirincé mennyibe kerül? 
Petinek súgva. 
FREDI Kérjél már! 
PETI Kérjél te! 
FREDI Akkor kérek egy tiktakot és … egy izét … ezt. 
Fizet, elveszi, majd röhögve kirohannak. 
A drogéria előtt leülnek, a megvásárolt óvszert méregetik. Ates szagolgatja is. 
FREDI Nem az orrodra kell! 
ATES Tényleg málna illatú. 
FREDI És XXL-es! 
ATES Majd csak belenövünk! 
FREDI Arra te várhatsz! 
Röhögnek. 
ATES Tényleg Andreával jársz? 
FREDI Nézzél már rám! Köcsög van a fejem helyén? Miért járnék bárkivel az osztályból?! 
ATES Andrea mondta Zaza húgának, az öcsém meg az edzésen hallotta a Kiskovácstól, mert 
neki a Zaza húgának a szomszédja mondta. 
FREDI Menőzik a csaj. 
PETI Neked ciki Andreával járni? 
FREDI Kicsi fiú, most meséljem el neked a szerelem tízparancsolatát? Hát nem fogom. 
ATES Kicsi fiú: ez jó. 
PETI Nem vagyok kicsi fiú! Miért kell rám szállnotok? 
FREDI Jól van, zöldséges. Kérek egy kiló répát! 
Atessal röhögnek 
PETI Mindent tudok a szexről! Már kész vagyok rá. 
Mozdulatlanok lesznek, Peti apjának a hangját halljuk. 
APA (HANGJA) Petikém. Ne foglalkozz még ezzel. Tizenkét éves vagy. Játssz a barátaiddal, 
tanulj rendesen, a lányok még ráérnek. 
Fredi és Ates megrökönyödve figyelik Petit. 
PETI Már kész vagyok rá. Apu is azt mondta. 
Csend. Várják, hogy Peti folytassa, majd hirtelen témát váltanak. 
ATES Nem hiszed el, hogy a Zaza milyen logót töltött le! 
FREDI Megint valami Pamelásat? 
ATES Pamela már zöld … 



Peti elrohan. 
ATES Ennek meg mi baja  
 
4. JELENET - SULI 

A három lány megy a suliba. Röhögcsélnek, észre sem veszik, hogy Peti figyeli őket. Eltűnnek, 
Peti elkeseredetten visszafordul, amikor hallja, hogy Eszti kiált utána. 
ESZTI Peti! 
PETI Szia. Gondoltam … ma kihagyom a sulit. 
ESZTI Minket követtél? 
PETI Á! Nem. Csak … 
ESZTI Neked is Andrea tetszik? 
PETI Az Andrea? A Fredivel jár, nem? Illetve őt szereti, mert a Fredi … szóval tök mindegy. 
Nem. 
ESZTI Mi nem? 
PETI Nem tetszik az Andrea. 
ESZTI És én? 
PETI Hát … levágattad a hajad? 
ESZTI Miért, nem jó így? 
PETI De … jó így is. 
Hosszasan méregeti Petit. 
ESZTI Ha nem mondod el senkinek, járok veled. 
PETI Tessék? 
ESZTI Hazakísérhetsz, megfoghatod a kezem, csak nem mondhatod el senkinek. 
PETI Senkinek … nem mondom … el. 
ESZTI Gyere el a buliba. 
Peti megrökönyödve nézi, nem akarja elhinni. Eszti hirtelen megpuszilja és elrohan. Peti         
mosolyogva néz utána, finoman megsimogatja arcát, ahová a puszit kapta. Ekkor jelenik meg a 
másik két fiú a ”Bergendi” dalt énekelgetve. Peti durván lerázza őket és elrohan. 
PETI Szálljatok már le rólam! 
 
5. JELENET - OSZTÁLY 

Nagy zsivaj az osztályteremben. A két szerelmes pár alanyai titkos pillantásokkal méregetik 
egymást. Hirtelen felugranak, bejött a tanár. Ates jelent, majd leülnek. Feszült várakozás után 
Andreát szólítja fel a tanár. Kimegy felelni, de semmit sem tud. A tanár helyére zavarja: ceka. 
Fredi következik. Ő sem tud valami sokat, de jópofa beszólásaival legalább szórakoztatja a 
többieket. Végül ő is a helyére indul. Mikor Andrea mellé ér, Ates elég hangosan megszólal: 
ATES Ma csak a szerelmesek felelnek? 
ANDREA Hülye. 
Azzal Ateshez vágja a füzetét. 
ATES Hú de vad angyal! 
Andrea felugrik és csépelni kezdi Atest. A többiek biztatják. Hirtelen csend lesz, a tanár rendet 
teremt. Andrea állva marad, nézi a földet. A tanár hegyi beszédet tart éppen. 
ANDREA De ő kezdte …! 
JUTKA Állítsd már le magad! 
ANDREA Hagyjatok már békén! 
Sírva kirohan. A többiek csendben néznek utána, majd lassan előveszik könyveiket és 
folytatódik az óra. 
 
6. JELENET - SULI 

Peti és Eszti sétálnak. 
PETI Azért nem kellett volna kirohannia. 



ESZTI Kis hülye érzékeny! Mindent így felfúj. 
Peti körülnéz, majd óvatosan megfogja Eszti kezét. Így mennek tovább. 
ESZTI Azért a buliban ne nagyon legyél mellettem. 
PETI Jó. 
Fredi érkezik. Eszti gyorsan kikapja a kezét. 
ESZTI Szia Fredi! 
FREDI Csákány. Fiam Péter, jössz biliárdozni? 
PETI Most … izé … majd máskor. 
FREDI És te? 
ESZTI Én?! Ha akarod? 
FREDI Akkor húzzunk, mert Ates már ott van! 
Azzal otthagyják Petit. Andrea, Jutka és Gabi érkezik. 
JUTKA Hello, Peti. Esztit nem láttad? 
PETI Nem. 
GABI Olyan hülye lett ez a csaj! Majdnem olyan … 
Elhallgat, nem mer Andrea szemébe nézni. 
ANDREA Olyan, mint …? Mondd csak ki: olyan hülye, mint én! 
GABI Ne húzd fel magad mindenen, légyszíves! 
JUTKA Ez már egyáltalán nem áll jól. 
ANDREA Te honnan tudod, hogy mi áll jól? 
JUTKA Hülye vagy? Szedjél gyógyszert! 
ANDREA Barmok! 
Elrohan. 
GABI Andrea! 
Hiába, Andrea eltűnik. 
GABI Most jól érzed magad? 
JUTKA Ne akarjatok már ellenségnek beállítani! Mi van ma, front? 
GABI Annyira érzéketlen vagy! 
JUTKA Persze! 
PETI Sziasztok. 
JUTKA Jobb is, ha elhúzol! Minden miattatok van! 
PETI Miattunk? 
JUTKA Az összes fiú csak ezt tudja: cikizni a lányokat. Az a legnagyobb bajotok, hogy még kis 
pöcsösök vagytok. Ti vagytok a cikik! Nem is értem, hogy lehet, hogy szóba áll veletek bárki is 
az osztályból! 
PETI Sziasztok. 
Peti szomorúan elballag. A két lány hosszan néz utána. 
GABI Ma valami van a levegőben. De hogy te milyen tudsz lenni!? 
JUTKA Nehogy azt higgyék már, hogy ők a valakik! Szóba nem állnék velem egyidős pasival! 
GABI De ők se veled. 
 
7. JELENET - BILIÁRDTEREM 

Fredi és Eszti biliárdoznak. Ates egy üdítővel a kezében figyeli őket. Majd előre lép és a nézők 
felé fordul - közvetíti az eseményeket. 
ATES Kedves nézőink, most megfigyelhetik Fredi, a csajvadász technikáját. A vadászat első 
fázisában a vadász megszelídíti áldozatát. Látható, ahogyan fitogtatja erejét, testének 
legértékesebb részeit felcsillantva. Most egy rövid erődemonstráció következik, amely által az 
áldozat megérti, hogy ő az áldozat. 
Fredi felhúzza vállán a pólóját, haját hátra simítja, majd két kezével jól belemarkol fenekébe. 
ATES És az áldozat gyenge. És védtelen. Most következik a becserkészés. 
Fredi Eszti mögé áll, hátulról átöleli, így segíti mozdulatait. 



ATES Az áldozat már tudja, hogy a vadász lecsapni készül! Most egy rövid mintavétel … 
Fredi megszagolja Eszti nyakát. 
ATES … és következik az utolsó fázis: a vadász lecsap. 
Fredi hátralép, megfordítja Esztit is. Megigazítja a lány haját, majd lassan előre hajol és 
megpuszilja. 
ATES Finito! A vadász legújabb áldozatát is megszerezte! 
Eszti piros arccal néz Fredi szemébe. Fredi igazi macsó. 
FREDI Akkor este, a buliban. Bébi. 
Eszti alig tud megszólalni. 
ESZTI Jó. 
 
8/1. JELENET - BULI 

Csak Fredi táncol Esztivel. Gabi unottan ücsörög. Ates tánclépésekkel megy el mindenki mellett. 
Peti a terem legszélén áll, le nem veszi tekintetét Esztiről. 
FREDI Jó a buli. 
ESZTI Aha. 
FREDI Jó a zene. 
ESZTI Aha. 
FREDI Én hoztam. Szokás szerint. 
ESZTI Aha. 
FREDI Le akarsz ülni? 
ESZTI A-a! 
FREDI Jól van bébi! 
Ates Gabi mellé ül. 
ATES Jutka? 
GABI Biztos a Szánsájnba ment. 
ATES Ciki a tini buli, mi? 
GABI Szállj le rólam. 
Gabi arrébb ül. 
ATES Imád a nő! 
 
9. JELENET - JUTKA SZOBÁJA 

Jutka áll anyjával szemben. 
JUTKA  Anyu nem teheted ezt velem! El kell mennem! Tanulni fogok, csak hadd menjek el! Mit 
szólnak Gabiék? Rajtam röhög majd az egész suli! Anyu! Ne menj el! Megjavulok! Neee! Anyu! 
Hadd menjek el! Ne csináld már! Anyu! Ne legyél szemét! 
Az anya becsukja az ajtót, s bezárja. 
JUTKA Elegem van belőled! Elegem van, érted? Mit tudsz te az életről! Nem akarok olyan lenni, 
mint te! Utállak! Utállak … 
Zokogva a földre borul. 
 
8/2. JELENET - BULI 

Éppen lassú szám megy. Fredi és Eszti összebújva lépegetnek aprókat, Ates Gabit udvarolja 
körül - sikertelenül. Peti még mindig Esztiéket nézi. Ekkor lép be Andrea. Meglátja Fredit, ahogy 
keze éppen csúszik egyre lejjebb Eszti fenekén. Körülnéz, középre rángatja Petit és táncolni 
kezd vele. Közben Fredi akciója végéhez ért, de Eszti ahelyett, hogy örülne, kirántja magát és 
pofon vágja a fiút, majd kirohan. Gabi utána. 
FREDI Eszti! 
Ates lép hozzá. 
ATES Na? 
FREDI Kit érdekel! 



Leülnek. Fredi csak most veszi észre Andreát, aki pedig elég feltűnően simul Petihez. 
FREDI Ezek? 
ATES Lassúznak. 
FREDI Jutka? 
ATES A Szánsájnban. 
FREDI Aha. 
ATES Akkor? 
FREDI Húzzunk. 
Elhallgat a zene. Elindulnak. Ates ki is megy, de Fredi még visszalép. Andrea háttal áll Fredinek. 
ANDREA Elment? 
PETI Néz. 
ANDREA Jársz valakivel? 
PETI Azt hiszem, nem. 
ANDREA Járunk? 
PETI Aha. 
Elindulnak összebújva. Fredi csak áll és néz utánuk. 
 
10. JELENET - FREDI SZOBÁJA 

Fredi ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit. Nagyokat 
sóhajt, vonogatja a vállát. Hirtelen felugrik. 
FREDI Nem érdekel! Egyik sem érdekel! 
Egyesével lépnek ki a félhomályból a többiek. 
PETI Peti egy szemét áruló! 
ATES Atesból meg teljesen elegem van! 
GABI, JUTKA, ESZTI Az összes csajból is elegem van! 
ANDREA  Andrea meg tehet egy szívességet! 
FREDI Egyik sem érdekel! Azt csinálom, ami nekem jó! Elvigyorodik. Végül is még gyerek 
vagyok. 
 

vége 
 


