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s z e r e p l ő k: 

 

 

ZSÉ (rockerlány, kimondatlanul is a csapat vezére, titok lengi körül)  

 

CSOKI (tipikus újgazdag, örökké mindent tudó, kamubajnok) 

 

SZISZI (butácska, csinos, barátkozós) 

 

KATI (Csoki nővére, anyáskodó, szürke) 

 

ERIKA (Kati és Zsé barátnője, menő mai csaj) 

 

 

 

Mit tenne Ön, kedves felnőtt barátunk, ha egyszer csak azt venné észre, hogy be van zárva? Mond-

juk egy sötét helyre. Persze nem egyedül, de tartósan. Nehéz szituáció. Félelem, bizonytalanság, 

remény/reménytelenség, egymásra utaltság. A koncertre belógó fiatalok is bezáródnak egy alagsor 

pincéjébe. Se ki, se be. Öten vannak egyedül. A bezáródás persze csak képletesen jelenik meg fizi-

kailag, mert sokkal fontosabb egy kamasz mindenkitől elzárt világa. Fel lehet-e törni? Miket rejt? 

Milyen titkokat? Ki lehet-e, elő lehet-e hozni őket? A nagykamaszokról szól az ’életjáték’, választ 

próbál keresni a kérdésre: miben és miért több, más ő ebben a néhány évben. Durva és őszinte vála-

szokat kapunk. 
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(A sportcsarnok egyik elzárt pincefolyosójának padlózatára huppan le a magasból 

Csoki. Seggre esik, de egyből felpattan. Felfelé kiabál a többieknek.) 

CSOKI  Gyertek már! Mindjárt ott vagyunk.  

(Sorban ugranak le a többiek. Szinte mindenki elesik. Az egész csapat a földről tá-

pászkodik fel. Erika észreveszi, hogy valaki hiányzik.) 

ERIKA  Hol van Sziszi?  

SZISZI  (csak a hangja) Nem merek!  

ERIKA  Teszek rá, mit mersz! Ugorj már!  

CSOKI  Nem hiszem el, hogy itt vagyok! Mit keresek én itt?  

ERIKA  Ugorj már! 

CSOKI  Most mért nem ugrik?  

ZSÉ  Be van csinálva! Ugorj már! Minek kellett ezeket is elhozni!  

CSOKI  Mit sír a szád? Te nyomulsz a Lukácsra!  

ZSÉ  Nem is rád!  

KATI  Gyerekek, legyen valami végre, légy szíves!  

ERIKA Most tényleg, húzzunk innen! 

CSOKI  Ugorj már, hülye liba!  

SZISZI  Nem merek!  

CSOKI  Csináljatok már valamit!  

ZSÉ  Hagyjuk itt!  

KATI  Egyedül?  

CSOKI  Itt pusztulok el, a lépem leszakad, mert ki legyen az első? A köcsög Cso-

ki, mi? Kihányom a belem, úgy fáj mindenem, mert ki ugorjon elsőnek? 

A Csoki!  

ERIKA  Ne legyél mártír, légy szíves! Csak az ne! Egyáltalán nem áll jól!  

CSOKI  Most jó, hogy idegesítesz? A hülye fejed, Zsé! Muszáj volt belógnunk? 

Mintha nem lenne elég zsénk!  

ZSÉ  Azért, mert neked nyomják a lóvét, van még olyan, akinek nincs léje!  

CSOKI  Szar azoknak.  

ERIKA Ja. 

ZSÉ  Burzsuj állatok!  

CSOKI  Szórakozzál mással! Miért nem a kis rinyát cseszegetitek? (Zsének) 

Mondtam, hogy ne hozd el ezt a köcsögöt!  

ZSÉ  Szállj le Erikáról!  
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ERIKA Tudod, ki a rinya! 

SZISZI  Vigyázz!  

(Sziszi leugrik, ledönti Csokit.) 

CSOKI  Te nem vagy normális! (koszos lett a pólója) Hogy nézek már ki?! Basz-

szus, így nem megyek emberek közé!  

KATI  Ne csináld ezt, Csoki, légy szíves!  

CSOKI  Fogd már be a pofád!  

ERIKA  (Katinak) Hogy beszél már veled? Állat!  

KATI  Nem kell leállatozni!  

ERIKA  Azért, mert a tesód, még lehet állat!  

SZISZI  Mérgesek vagytok rám?  

ERIKA  Menjünk, mert kezdődik! Zsé? (Zsé elindul) 

CSOKI  Nem megyek sehova! Egy órája mászkálunk föl-alá!  

ZSÉ  Eltörött a bordám, mert a kinyalt seggű újgazdagokat kalauzolom végig 

az alagsorban, miközben én már réges-rég benn pogóznék a küzdőtéren!  

CSOKI  Baromi nagy élvezet abban a büdösben ugrálni!  

SZISZI  (Zsének) Fáj, amikor lélegzel?  

ZSÉ  Csak kicsit. Néha szúr.  

SZISZI  Akkor nincs elrepedve. Engem egyszer hasba rúgtak, de az is csak szúrt.  

CSOKI  A hascsont az nem reped könnyen.  

SZISZI  Anyukám védőnő, tőle tudom. (nevetnek) 

ZSÉ  Gyertek.  

(elindul, a többiek nem mozdulnak, nem tudja kinyitni a vasajtót, belerúg, majd visz-

szajön) 

CSOKI  Na?  

ZSÉ  Basszus, lezárták!  

ERIKA  Akkor?  

CSOKI  Visszamászunk. Megyünk másfele.  

ZSÉ  Vissza már nem.  

CSOKI  Mert?  

ZSÉ  Sziszike elengedte az ajtót.  

CSOKI  Lecsukódott? Ilyen hülyét még nem láttam!  

KATI  Ne csináld már, légy szíves!  

CSOKI  Mi a kulát csinálunk itt? Egy ilyen hülye miatt!  
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ZSÉ  Rohadt élet! (elindul, majd eltűnik) 

KATI  Hogy beszéltek már!  

CSOKI  Ne kezd megint a hülye szövegedet te sem!  

KATI  Azért, mert állatok módjára viselkedtek, nem segítetek kijutni innen!  

ERIKA Befejeznétek végre a családi hangulatot? 

CSOKI  (Zsé visszajön) Na?  

ZSÉ  Semmi! Két ajtó, bezárva!  

CSOKI  Akkor nem zizzenünk.  

ZSÉ  (belerúg a falba) Nem igaz, hogy nem látom őket!  

SZISZI  (sírva) Miattam?  

ZSÉ  Igen, miattad! Úgyhogy kussoljál légy szíves!  

SZISZI  Valahogy biztos ki lehet jutni!  

CSOKI  Itt maradunk napokig!  

ZSÉ  Majd megesszük egyikünket!  

CSOKI  Hülye.  

ZSÉ  (leül a földre) Csendes pihenő, köcsögök!  

CSOKI  Most tényleg itt akarsz szobrozni?  

ZSÉ  Megvárjuk, hogy jöjjön valaki. Valami őr biztos jár erre.  

KATI  Nem bírom a bezártságot.  

ERIKA  Nyugi.  

(Lassan mindenki leül a földre. Hosszú percek telnek el.)  

 

 

ERIKA   Kinek van cigije?  

CSOKI  (keresgél) A rohadt életbe, a kocsiban hagytam!  

KATI  Te hülye vagy? A kocsiban hagyod a cigit? Hogy anyu megint kiselőadást 

tartson a lökött öcsémről?  

CSOKI  Szállj már le rólam!  

KATI  Ott fogod felejteni és megtalálják!  

CSOKI  Francért hoztalak el.  

KATI  Ha jól tudom, csak velem engedtek el.  

ERIKA Kicsi fiú! (nevet) 

ZSÉ  Lehet almot készíteni, ma itt éjszakázunk!  

CSOKI  Almot! Baró vagy, kishúgom!  
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ZSÉ  Kishúgod az okostojás, de nem én!  

KATI  Hagyjátok már abba!  

CSOKI  És ha nem jön erre senki?  

KATI  Kell jönnie valakinek!  

ERIKA Majd pont egy ekkora hodályban itt maradunk bezárva! 

SZISZI  Biztos itt is van szekuritasz.  

CSOKI  Szekuritasz! Jól van, Mádámküri! 

ERIKA  Légy szíves ne csináljátok a jó hangulatot!  

CSOKI  Szekuritasz, a görög isten!  

SZISZI  Az nem is isten!  

CSOKI Hanem?  

SZISZI  Olyan ... Őr. 

CSOKI  Nagyon jó! Olyan őr!  

SZISZI  Azt hiszed, nem tudom mit jelent?  

CSOKI  Mindent tudsz!  

SZISZI  Csomó ilyen szót ismerek!  

CSOKI  IQ 140.  

SZISZI  Azt is tudom. Hogy mi az íkú!  

CSOKI  Na mi?  

SZISZI  Olyan ... intelgencia szám.  

CSOKI Intelgencia. Nagy vagy, Sziszi! Mondjál még ilyeneket!  

SZISZI  Miből? Nyelvtanból?  

CSOKI  Abból. Nyelvtanból!  

SZISZI  Gramatika.  

ERIKA Grammatika! Még becézgeti is!  

SZISZI  Tudok még! Logopedagógus.  

(Röhögnek. Kati felugrik ordítva, a többiek lefogják. Kivéve Zsét.)  

KATI  Haza akarok menni!  

ZSÉ  Fogd már be!  

KATI  Haza akarok menni! Nem bírom!  

ERIKA  Nincs nálatok nyugtató?  

CSOKI  De van! Pont nyugtató, az van nálam!  

ZSÉ  Nálam csak tabletta van.  

CSOKI  Baszki, ezt nem hiszem el!  
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SZISZI  (csodálkozva) Fogamzásgátló?  

ZSÉ  Apám kinyírna, ha bekapnám a legyet!  

CSOKI  Legyet. (röhög) 

KATI  (már megnyugodott) Bocsánat a kirohanásért.  

ERIKA Jézusom, te egy ekkora beszari vagy? Még jó, hogy kiderült. 

KATI Csak ideges vagyok. 

ERIKA Nyugi, csak kicsit csalódtam benned. 

CSOKI  (elővesz egy köteg óvszert) A nagy harcosok felfegyverkeztek!  

SZISZI  Mi az?  

ERIKA  Nylon zokni. (röhögnek) Lesz valami?  

CSOKI  Ennyire viszket a nunád?  

ERIKA  Közönséges vagy.  

CSOKI És ha belelátnál az agyamba. Elokádnád magad az undortól!  

KATI  Légy szíves!  

CSOKI  Ha még egyszer ”légyszívesezel”, esküszöm hogy...  

KATI  Fogd már be a pofádat!  

ERIKA  Hogy mondtad?  

ZSÉ  “Fogd be a pofádat!” 

ERIKA  Nem hiszem el, hogy a úrhölgy káromkodik!  

(Elhallgatnak, csendben várnak. Hosszú percek telnek el.)  

 

 

SZISZI  És ha éhen halunk?  

ERIKA  Megeszünk.  

CSOKI  Nagy humor! Valami újat!  

ZSÉ  (belerúg a falba) Legyen már valami!  

CSOKI Hallottam egy történetet. Egyszer egy irodaházban, már éjszaka volt, s 

csak két menedzser dolgozott, s ez a két menedzser beszállt a liftbe. Ja, 

péntek volt, s hétvégén senki sem dolgozott abban az irodaházban. Elin-

dult a lift, aztán megállt. Se kép, se hang. A két menedzser nem esett pá-

nikba, mert volt mobiljuk. Csak térerő nem. Pánikba estek, majd meg-

nyugodtak. Meleg volt. Fulladoztak. Levetkőztek. Izzadtak. Mert a me-

nedzserek mindig izzadnak, csak nem mondják. És mi ezért nem is tud-

juk. Ott ültek gatyába és zokniba. Büdös izzadság szag volt. Meg lábszag. 
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Meg hereszag! Már egy napja ültek ott, és baromira szomjasak voltak. És 

az egyik lenézett a zoknijára, és csodát látott. A zoknit nagy izzadság fol-

tok borították, s az egyik folt közepén megjelent egy zöld folt. Kizöldellt 

a zokni! Mert lehet, hogy a kommunikáció, a média viszi előre a világot, 

de életet csak a test ad. Az igénytelen test!  

(Mesélés közben lassan leveszi bakancsát, s a végén hirtelen előredugja bűzölgő lá-

bát.)  

KATI  Pfuj! Undorító vagy! (nevet, jó a hangulat) 

ZSÉ  Ekkora állatot!  

SZISZI  Meséljetek még ilyen vicceseket!  

CSOKI  De valami jó szaftost.  

ERIKA  Hagyjál már a hülye perverzitásoddal!  

SZISZI  Ezt is ismerem. Ez... a szex... a szexből van.  

CSOKI  Na, figyu! Egyszer táborban voltunk. Sátoraljaújhelyen. A tábor egy erdő 

szélén volt. Ilyen faházakban laktunk. Négyen egy szobában. Este már jól 

televoltunk, elázott mindenki, mint az állat! Éjfél körül letusoltam, fogat 

mostam, befújtam magam, felöltöztem, alsógatyát nem vettem, mert mi-

nek, felfegyverkeztem, s elindultam a nőmhöz, aki epekedve várta hímjét.  

ERIKA  Melyik csaj várna rád, te görény!  

CSOKI  A Horváth Kitti! 

ERIKA  A Kitti? (nevet) 

SZISZI  (csodálkozva) A Kitti?  

CSOKI  Mi van? Nem hiszitek?  

ERIKA  A Kitti meg te! Okádnom kell, ha rágondolok.  

CSOKI  Nem hiszitek el, hogy megvolt? Kérdezzétek meg!  

ERIKA  ”Kittike, tényleg megvoltál a kis Csokinak?” ”Persze, hiszen Csoki a leg-

jobb csődör, és én odaadó kancácskája voltam.” (nevetnek) 

CSOKI  Röhögjetek csak! Ha tudnátok, hány csaj megvolt már! Azt szedem fel, 

akit akarok!  

ERIKA  Sziszi, vigyázz! Megjött Kandúr Bandi!  

KATI  Közönségesek vagytok.  

SZISZI  Miket nem hordtok össze!  

ERIKA  Ki jön az új mesével?  

ZSÉ  Sziszike, meséld el legkalandosabb történetedet!  



 

 

9 

9 

KATI  Hagyjátok már!  

ERIKA  Kicsi Sziszi, mit láttál, amit mi nem?  

SZISZI  Láttam apám pöcsét.  

(Mmajdnem megfulladnak, vergődnek a röhögéstől.)  

ERIKA  Apád... pöcsét...?  

CSOKI  Betojok...!  

ZSÉ  Ezt nem hiszem el!  

CSOKI  Na, hogy volt?  

SZISZI  Egyik nyáron az apu a kertben hagyta az új fűnyírót. Az anyu meg félt, 

hogy ellopják. Aztán este lefeküdtek aludni, az apu meg mindig meztele-

nül alszik nyáron. Mert meleg van. Én meg a nappaliban néztem a tévét...  

CSOKI ... Fallosz Koitusz kalandjait!  

ERIKA Hagyd már! (Sziszinek) Na, aztán?  

SZISZI  Aztán elaludtam a tévé előtt, az anyu meg hallott valamit és felébresztette 

az aput, hogy lopják a fűnyírót. Az apu meg kiugrott az ágyból és kiro-

hant az udvarra. Én meg felébredtem, mert csapódott az ajtó, és azt hit-

tem, valami tolvaj jött. Megfogtam egy vázát és óvatosan elindultam az 

ajtóhoz. Nagyon féltem. Aztán kinyílt az ajtó, én felemeltem a vázát, az-

tán bejött az apu, én meg leütöttem. Az apu elájult, az anyu ordítva kiro-

hant, az apu meg ott feküdt véres fejjel, meztelenül, és a lába között meg 

ott lógott az... az izéje.  

ERIKA  (röhögve) És milyen volt?  

SZISZI  Olyan volt, mint egy... bőrdarab. Az ... az izéje meg olyan nagy... mint a 

walkman fejhallgatója... csak bőrszínűben.  

(Mindenki röhög.) 

SZISZI Játszunk még ilyet? Mesélőset.  

ERIKA  (elővesz egy vodkás üveget) Valaki? 

CSOKI Pia? Hoztál piát? Istennő vagy! (elveszi) És vodkát! (magához öleli) Lesz 

bebaszcsi, Sziszike! 

ERIKA (kikapja a kezéből) Nyugi van! Testvériesen, oké? 

KATI Légy szíves, ne igyatok! 

CSOKI Maradjál már! 

KATI Ezt inkább nem kéne! 

ERIKA Csak a hideg, meg a sötét ellen. (meghúzza) 
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SZISZI Vagy játsszunk inkább „Én még sohát”! 

CSOKI Mit? 

SZISZI Én még soha... Nem ismeritek? Tök jó játék. És lehet inni benne. 

ERIKA Na, mi az az „Én még soha”? 

SZISZI Egy olyan játék, hogy én mondok valamit úgy, hogy úgy kezdődik, hogy 

én még soha, és akinek már volt olyanja, akkor az ihat. 

CSOKI Mi van?! 

SZISZI Nem érted? Én azt mondom, hogy: én még soha voltam szőke. És az, aki 

meg szőke, az ihat. Akkor én is. 

ERIKA Ez tök jó! 

SZISZI Kezdhetem? (kezdi) Én még soha… nem voltam papucsban. 

ERIKA (csend) És? 

SZISZI Na! Aki papucsban van, az ihat. 

ERIKA Senki sincs papucsban. 

CSOKI Ne ökörködjetek, igyunk! 

SZISZI Akkor… Én még soha nem ittam kakaót. 

ERIKA (röhög) 

CSOKI Én meg ittam. Akkor ihatok? 

SZISZI (boldog) Aha! 

CSOKI (iszik) 

ERIKA Na, én jövök. Én még soha nem lógtam a suliból. (iszik) 

ZSÉ Jaj, de aljadék vagy! (nevet, majd iszik) 

KATI Én még soha nem voltam kitűnő. (nevetve iszik) 

ERIKA Ez az aljasság, okoska! 

CSOKI Én még soha nem szexeltem. 

ZSÉ (egyszerre nyúlnak az üvegért Erikával) Hoppá. (iszik, majd átadja) 

CSOKI Hello-hello! Hagyjatok! (iszik) Minden csajra lehet inni? Mert akkor lehú-

zom az egészet. 

ZSÉ Ja, persze! 

CSOKI Én még soha nem szexeltem tóparton. (iszik) 

ZSÉ (elveszi, iszik) 

CSOKI Én még soha nem szexeltem kocsiban. (iszik) 

ZSÉ Le akarsz itatni. (elveszi, iszik) 

ERIKA Én még soha nem szívtam. (csend) 
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KATI (iszik) 

CSOKI Ez meg mi? Te? 

KATI Egyszer. 

CSOKI Nem ér! Kamuzni nem ér! 

ERIKA Nem hiszel a saját tesódnak? 

CSOKI Mikor szívtál? Anyu ezt megtudná…! 

KATI De nem tudja meg! (zavart csend) 

ZSÉ Én még soha nem festettem be a diri kocsiját. (egyből iszik) 

CSOKI De menő! 

ERIKA Én még soha… 

SZISZI Hadd jöjjek már én! Én még sohasem… én még sohasem voltam koncer-

ten. 

(mindenki iszik, csak Sziszi nem) 

CSOKI Ez egy nagy húzás volt, Sziszi. 

SZISZI De tényleg nem voltam még! 

ERIKA Én még soha nem buktam meg. 

SZISZI (nyúlna az üvegért, de visszahúzza a kezét) Én sem… 

CSOKI Én még soha nem… Én még… azt hogy kérdezzem, hogy kinek az anyja 

szexel még? 

ERIKA Jaj, de undorító perverz vagy! 

CSOKI Miért, nincs tabu, nem? Én még soha… Az én anyám nem szexelt öt éve. 

(hányást imitál) 

ERIKA (iszik) Zsé? 

ZSÉ (eltolja az üveget, majdnem kiömlik) 

ERIKA Vigyázz! 

SZISZI Az én anyum biztos szokott! (iszik, majd Kati is) 

CSOKI (elkomorul) Te mit csinálsz? 

KATI Ittam. 

CSOKI De… de te nem ihatsz! 

KATI Jaj, Csoki! Ez csak játék. 

CSOKI De ne igyál, amikor neked nem lehetne! Anyu nem… anyunak… nincs 

kivel. 

KATI Csoki, anyu Feri bácsival jár. 

CSOKI (már ordít) Anyu nem jár senkivel! 
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KATI Csoki, anyu már két éve boldog Feri bácsival. 

CSOKI És apu? 

KATI Apu sosem jön már haza. Vége. Anyunak is van élete… 

CSOKI Apu vissza fog jönni! Megígérte! 

KATI Csoki, nyugodj meg! 

CSOKI Hazudsz! Neked nem lehetett volna innod! 

KATI Csoki… 

(Csoki elrohan. Hosszú csend.) 

 

 

(Hirtelen tompán, de jól hallhatóan elkezdődik a koncert. Felugranak.)  

ZSÉ Tankcsapdaaaaaa!!!  

(Ugrálni, táncolni kezdenek. Ordítják a dalt, nagyon jól érzik magukat. Csoki is be-

ront. Egy nagy csattanás, majd elhallgat a zene.) 

ZSÉ  Nem igaz!  

SZISZI  Mi volt ez?  

CSOKI  Nem hiszem el!  

ERIKA  (belerúg a falba) A rohadt életbe!  

(Kati nem bírja tovább. Felugrik, ütni, rúgni kezdi az ajtót, s közben artikulátlanul 

ordít. A többiek is felugranak. Mint az állatok! Aztán lassan mindenki lenyugszik. 

Kati halkan sír.) 

ZSÉ  Elegem van, hogy semmi sem sikerül!  

CSOKI  Engedjenek ki!!!  

KATI  (sírva) Miért nem sikerül nekem semmi? A rohadt életbe! Nem akarok itt 

maradni... nem akarok!  

ZSÉ  Köcsög állatok! (elrohan)  

SZISZI  Zsé!  

CSOKI  Ez hülye.  

SZISZI  Most hova megy?  

ERIKA  Hagyjátok. Megnyugszik és visszajön.  

SZISZI  Utána megyek. (elrohan)  

KATI  (halkan, szinte csak magának) Menjünk már haza!  

CSOKI  Most mit csinálunk?  

ERIKA  Várunk! Csődör...  
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CSOKI Velem te ne szórakozz! 

ERIKA Nyugi van! 

CSOKI Felejtsd el, hogy nekem te parancsolgatsz! 

ERIKA Most mitől akkora a szád? Nincs itt a főnök, aztán játszod az eszed? 

CSOKI Nekem senki sem a főnököm. 

ERIKA Ja! 

CSOKI Igenis, ja! 

ERIKA Persze. Csak, ha Zsé csettint, akkor ugrasz. 

CSOKI Szállj már le rólam! 

ERIKA Mert? Megütsz? 

CSOKI Azt ugye tudod, hogy utoljára jöttél velünk. 

ERIKA Tényleg? És ezt ki mondja? 

CSOKI Én. 

ERIKA Az jó. Azért még Zsét is megkérdezem. 

KATI Fejezzétek be, légy szíves! 

CSOKI (közelről) Nem tudod, kivel kezdtél ki. 

ERIKA Jaj, most azt hiszem, megrémültem. (nevet) Csak nem azzal a pöcsfejjel, 

aki a nővére barátnőivel lóg hétvégenként? 

CSOKI Picsák. (elrohan) 

ERIKA (leül Kati mellé) Elég nagy köcsög a tesód. 

KATI Ne bántsad, légy szíves! 

ERIKA Csak megjegyeztem. 

KATI (csend) Neked könnyű. Neked mindened megvan. Anyád is jófej, testvé-

red sincs. Te nem tudod, milyen nehéz testvérnek lenni. 

ERIKA Ja. 

KATI Annyira szar. 

ERIKA Ja. Persze! 

KATI (csend) 

ERIKA Mit tudsz te rólam? 

KATI Tessék? 

ERIKA Mit gondolsz rólam? 

KATI A barátnőm vagy. 

ERIKA Aha. 

KATI Haragszol? 
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ERIKA Rád? Nem. 

KATI Olyan furcsa vagy néha. 

ERIKA Bocs. 

KATI (csend) pedig… fontos vagy nekem. 

ERIKA Ja. (csend) Akkor miért nem figyelsz rám? 

KATI Tessék? 

ERIKA Szerinted ez a póló honnan van? 

KATI (zavartan) Vetted? Nem értem… 

ERIKA Az ’Arzenálban’ loptam. 

KATI Loptad? 

ERIKA Ja. 

KATI De miért? 

ERIKA Mert nincs pénzünk. 

KATI Kinek? 

ERIKA Anyámnak. 

KATI De… miért? 

ERIKA Fél éve nincs áramunk. Kikapcsolták. Apám lelépett, anyám iszik, mint 

az állat, segélyekből élünk. A rohadt tankönyveket is ingyen kaptam. Tu-

dod milyen érzés az, amikor bemész a gondnokságra, hogy szociális ala-

pon kapjál ingyen könyvet, ingyen kaját? Tesik után tudok meleg vízben 

fürödni. Netezni is csak a suliban tudok. Nincs tévénk. És kurva hideg 

van otthon. (csend) És ha trendi akarok maradni, akkor mindent el kell 

lopnom. Mert a barátaim elvárják, hogy rohadt trendi legyek! És jópofit 

kell vágnom, és lejmolnom mindent, mert ha kiderül, akkor bukta van, és 

rohadtul leszar mindenki. És nem akarok egyedül maradni. Nem akarok 

más lenni. (csend) És a legszarabb, hogy kezdem megszokni. 

KATI (csend) Én ezt… nem tudtam. 

ERIKA Mert a barátnőm vagy, ugye? 

KATI Miért nem mondtad? 

ERIKA Mert nem érdekel senkit. 

KATI Sajnálom. 

ERIKA Kurvára ne sajnálj! 

(Visszajön Csoki és Zsé, leülnek. Elhallgatnak, csendben várnak. Feszült a hangulat.) 
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ZSÉ  Állítólag az emberhús édeskés.  

CSOKI  Anyád!  

ZSÉ  (felindultan) Tessék?  

CSOKI  Anyáddal gusztustalankodj!  

(Zsé feláll, arca hófehér a dühtől. Megfogja Csokit és üti, ahol csak éri. Csoki csak 

védekezni tud. Kati nagy nehezen leszedi róla. Zsé távolabb leül, nem néz rájuk.)  

CSOKI  Ez állat! Szétrúgta a tökömet! Szétverem egyszer a fejét! Direkt hagytam 

magam! Mert csajt nem ütöttem eddig! Eddig!  

KATI  Nyugodj már le! Elég idegesek vagyunk így is!  

CSOKI  Ne foglalkozz velem! Anyáskodj a többiekkel!  

KATI  Ne csináld, légy szíves!  

CSOKI  Hagyjál már!  

KATI  Csoki... Állítsd már le magad! 

CSOKI  Szállj le rólam! Elegem van belőled! 

KATI  Neked? Neked van eleged belőlem? Minek jöttél el! Semmi közöd hoz-

zánk! Tudod mit, nekem van elegem belőled! Mindig ott kell lenned, ahol 

nekem? Miért nincsenek barátaid? Miért vagy mindig velem? Mért nincs 

egy barátnőd? Miért vagy még gyerek? 

CSOKI (majdnem sír) Utállak! (félrevonul) 

(Leülnek, vibrál a levegő a feszültségtől, a kiborulás szélén mindenki. Hosszú percek 

telnek el. Jön vissza Sziszi) 

 

 

SZISZI  Zsé? (észreveszi) Ja, már visszajött! (csend) Pisiltem. Ott. (mutatja) Elég 

undi volt. (hosszabb csend után) Mi van? Játszunk valamit?  

CSOKI  Persze!  

SZISZI  Meséljünk még! Az tök jó. Ki jön? Kati?  

KATI  Én nem...  

SZISZI Ne csináld már!  

KATI  Előbb a többiek… mikor megyünk már haza? (próbálja elfojtani a sírást)  

SZISZI  Mindenki mondjon el egy titkot!  

CSOKI  Nekem nincsenek titkaim. Hülye lennék nektek elmondani valamit is. 

Majd a nővérkém!  
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SZISZI  De valami nagyon nagy titkot.  

CSOKI  (cinikusan) Amitől vérzik a szív.  

SZISZI  Ez tök szép: vérzik a szív. Az olyan fájdalmas, ugye? (csend) Ki kezdi? 

Erika? 

ERIKA Nekem nincsenek titkaim. És rohadtul nem érdekelnek a hülye játékai-

tok. 

SZISZI Mi van? 

ERIKA Le vagytok szarva! 

SZISZI Most ennyire kiborult mindenki? Zsével mi van? 

CSOKI Hagyjad! 

SZISZI (félénken) Na? 

(Elhallgatnak, várják, hogy valaki vállalja a kezdést.) 

CSOKI  (Rövid csend után nagy levegőt vesz.) Oké, luvnyák! Valami jó szaftost 

akartok hallani? Hát tessék: imádok hazudni. Mindig hazudok. Talán még 

életemben nem mondtam igazat. Képtelen vagyok rá. A legegyszerűbb 

dolgokat is muszáj kiszíneznem. Ez olyan, mint a labirintus. Egyre job-

ban belekeveredek. Innen már nincs visszaút. Néha fogalmam sincs, 

hogy mi is az igazság. Ez a legrosszabb. Ez is egyfajta függőség. Állítólag 

tényleg betegség. Olyan, mint a lopáskényszer. A kleptománia. Ja. Ez 

van. És... még... szűz vagyok. Csak, hogy tudjátok. Fogalmam sincs, mi-

lyen egy nunci. Elképzelésem azért van. (körülnéz) Na? Elég mély vol-

tam?  

(Senki sem nevet. Maguk elé merednek.)  

SZISZI  Én vettem jegyet.  

CSOKI  (értetlenül nézik) Milyen jegyet?  

SZISZI  A koncertre. Csak... veletek akartam lenni. Tök jó veletek lenni! (nevet-

nek) Elég?  

CSOKI  Lehetne mélyebb. (kedvesen nevet) 

SZISZI  Olyan piszok vagy! (folytatja) Szóval... tavaly megbuktam. Illetve még-

sem. Apám adott egy csomó pénzt a Kotesznek. Hogy ne húzzon meg. 

Ez van. Azt hiszem, ez a korrupció. (körülnéz, zavartan) De van egy na-

gyobb titkom. Ha akarjátok... azt is elmondom. (nem emeli fel tekintetét) 

Minden éjszaka bőgök. Nem tudok elaludni sírás nélkül. Próbálok jóra 

gondolni, de hiába. Fekszem az ágyban, nézem a plafont, s egyszer csak 
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jön. Először csak a könnyek, aztán elkezd remegni a kezem, a mellem, 

aztán feltör. A sírás. A takaróval tompítom, hogy anyuék ne hallják. Az-

tán valahogy elalszom. És másnap minden rendben. Nem is gondolok rá. 

De este újra jön. Nem tudom, mitől van. Pedig szeretek nevetni. Meg 

magammal sincs semmi bajom. Tudom, hogy milyen vagyok. Hogy lehet 

velem hülyéskedni, meg hogy butácska vagyok. Nem tudom, hogy ez jó 

vagy rossz. Mert néha nem jó butának lenni. Mikor kinevettek. Mert jó 

lenne, ha én is igazi barátotok lehetnék! Csak… valamiért nem akarjátok. 

(csend) Lehet, hogy ezért bőgök. Eddig nem mondtam el senkinek. (ijed-

ten) Na? Jó volt?  

(Sziszi Katira néz. Kati Zsére.) 

KATI  Zsé? (Zsé nem válaszol, halkan folytatja)) Angolból magántanárhoz já-

rok. Egy sráchoz. Az IBM-nél dolgozik. Hetente kétszer. Este héttől fél-

kilencig. Kedden és pénteken. A Headway-t tanítja. Szóval tök jó. Egyik 

órán... sodort egy... spangit... izé... füves cigit. Hogy próbáljam ki. (erőlte-

tett nevetéssel) Mint a Hair-ben. Ő is... magának... is... csinált. És elszív-

tuk, aztán kérdezte, hogy milyen. Nem éreztem semmit. Azt mondta, 

hogy nem hiszi el. (egyre erőltetettebb a nevetés, néha sírásba hajlik át) 

Pedig tényleg semmit nem éreztem. Aztán megfogta a nyakamat, hogy... 

biztos kell éreznem valamit... mert ilyenkor minden más lány... érez va-

lamit. Aztán megcsókolt... de nagyon erősen. Vérzett a szám. Fel akartam 

állni, de nem tudtam... nagyon szédültem... aztán benyúlt a lábam közé... 

és olyan gonoszul nézett... én nem tudtam szólni, mert nagyon... zsibbad-

tam. És... nagyon féltem. És bepisiltem... rá a kezére... (Megkövülten 

hallgatják.)  

SZISZI  Mi?! 

CSOKI  (kiszáradt hangon) Szemét, perverz, állat!  

(Néma csend. Mindenki mered maga elé. A néma csendet Zsé hangja töri meg.)  

ZSÉ  Mindenki azt hiszi, hogy majd vele történik meg a csoda. Hogy ez csak 

mással lehet, vele nem! Anyám olyan igavonó típus volt. Aki egész életé-

ben csak szolga. Apám egy állat! Egy büdös állat. Aztán anyámnak kide-

rült a daganata. Műtét, aztán Kékgolyó utca... Hogy mennyi rendes em-

ber van! Mindenféle csoda gyógyszerek! Csak huszonhatezer meg negy-

vennégyezer a legújabb nyugati csodaszerért! Meg a mindent kigyógyító 
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természetgyógyász! Csak százezer! Csoda, mi? Az a csoda, ahogy az em-

ber megundorodik a saját anyjától. Mert ronda lesz. Kopasz, csont és 

bőr...! Aztán meghal... és akkor meg már szép. Rohadtul tud hiányozni!  

(Csendben ülnek. Ajtócsapódás, majd a koncert zaja hallatszik.)  

EGY HANG Van itt valaki?  

 

 

Gárdony-Budapest, 2000-2010 


