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x 

(Dávid sétál be, kezében egy székkel, majd leül, mélyen a nézők 

szemébe néz.) 

DÁVID  Dávid vagyok. Egy teljesen átlagos… izé… mondjuk, ka-

masz. Hülye szó, de a felnőttek általában ezt használják. Vagy hogy 

hülye gyerek. Vagy: jóképességű. Ezt sokszor hallom én is. Bocs, hogy 

hosszan beszélek, kissé szájbarágósan, de azt hiszem, felnőttekkel így 

kell. Ők is mindent a szánkba rágnak. Szóval tisztában vagyok a je-

lenlegi állapotommal, legalábbis úgy gondolom, például azzal is, 

hogy az ember élete során számos sorsfordító eseményen megy ke-

resztül, számos változást él át, melyeket többnyire krízisek kísérnek. 

A serdülőkori válság egy tipikusan normális, fejlődési krízis, amikor 

azonban az élet más szakaszaihoz viszonyítva gyorsabban jelennek 

meg lényeges, a fejlődéssel törvényszerűen jelentkező változások. Ezt 

bemagoltam. Ötös lett. (Vár.) Unalmas hallgatni, mi? Tizenvalahány 

éve unatkozom én is a sok hegyi dumán. (Nevet.) Ez nem valami 

bosszú volt, csak el akartam mondani. (Feláll.) És a csajokról még 

nem is beszéltem. 

(Sötét.) 

 

 

http://www.tinivagyok.hu/TiniPortal/Subjects?subjectid=4
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1. 

(Éva telefonál. Közben érkezik Dávid is, végighallgatja.) 

ÉVA  Dávidkát. (…) Idehívtam, csak úgy. (…) Játszani, hogy-

hogy minek? (…) Durranjon szét az Edit feje! Megérdemli. (…) Nem 

számít. Ez az én bulim. (…) Jaj, Dávidka annyira ciki, dehogy! (…) 

Fűzöm az agyát, aztán mehet sírni a haverjai vállán! (…) Nem vagyok 

piszok. (…) Aztán? Nem érdekel. 

(Kinyomja a mobilt, észreveszi Dávidot.) 

ÉVA  (Zavartan.) Hali. 

DÁVID Éva, hogy te mekkora egy szemét vagy! 

 (Éva zavartan vigyorog, mondana valamit, de inkább elrohan. Jön 

Viki.) 

DÁVID Szia, Viki. 

VIKI  Hali. 

DÁVID Te? 

VIKI  Edittel talizok. 

DÁVID Ja! 

VIKI  És… 

DÁVID Mi és? 

VIKI  Hallottál valamit? 

DÁVID Semmit. 

VIKI  Akkor jó. 

DÁVID Mert? 

VIKI  Mindegy. 

DÁVID Jössz Edit partyjára? 

VIKI  (Gúnyosan.) Szerinted? 
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DÁVID Az jó. 

VIKI  Ja. 

DÁVID Figyu…, te jársz valakivel? 

(Viki idegesen tördeli a kezét.) 

VIKI  Közöd? Amúgy járok, a Szabival. 

DÁVID Csak kérdeztem! Azt se lehet? 

VIKI  Nem tom. 

DÁVID Bocs. 

VIKI  Mert? 

DÁVID Mindegy. Én lépek. 

(Dávid el, jön Edit.) 

EDIT  (Körülnéz.) Éva? 

VIKI  Nem láttam. Dáviddal taliztam az előbb. 

EDIT  Mik vannak! 

VIKI  Edit, te most tényleg akarsz valamit a Dávidtól? 

EDIT  Mert? 

VIKI  Mert valahogy olyan ez az egész cikiség, mintha szívatni 

akarnál! 

EDIT  Én? Téged? 

VIKI  Ti Évával mindig csak kavartok. 

EDIT  Szelávi az élet, kisanyám. 

VIKI  Kösz. 

EDIT  Ne csináld már! Mit számít az egész? Ha annyira kell 

Dávidcica, majd továbbdobom neked, jó lesz? 

VIKI  Undorító vagy. 
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EDIT  De bejön, mi? 

VIKI  Akkor Dávid… meg te…? 

EDIT  Ja. Miért izgat? 

VIKI  Nem tom. Csak úgy. 

EDIT  (Nevet.) Ugye te nem gondolod komolyan? 

VIKI  A Dávidot? 

EDIT  Elég ciki lenne, ha pont te… 

VIKI  Éééén? Ne már! Különben is a Szabival… 

EDIT  Jól van, ne húzd fel magad! 

VIKI  De szar néha csajnak lenni! 

EDIT  Jobb, mint állva hugyozni! 

VIKI  (Csodálkozva.) Tényleg? 
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2. 

(Rómeó és Júlia próba. Díszletek között rohangál Hajni és Viki.) 

HAJNI  Erkély-jelenet! Átrendezés! 

VIKI   Ne már, Hajni! Az legalább félóra. 

(Azért pakolni kezd. Hajni leül.) 

VIKI   Na? 

HAJNI  Teljesen elegem van mindenkiből. Hol vannak? 

VIKI   Nem tom. 

HAJNI  Ez már nem az igazi. Tavaly sokkal jobb volt. 

VIKI  Én még nem jártam tavaly. 

HAJNI  Öten voltunk. Meg a Rupay volt a drámatanár. Csak el-

ment. Idén meg a tanár úr csinálja. Őt jobban szeretem, csak... mégis 

egy tesitanár. A Rupay meg olyan művész féle volt. Meg ő olyan mai 

drámákat csinált velünk, nem ilyen... Shakespeare-eket. 

VIKI   Hát, nem tom… 

HAJNI  Minek kell így átvariálni? Meg minek kell mindenkinek 

szerepet adni? 

VIKI   Hát, ha ennyi szerepet írt a Shakespeare! 

HAJNI  Akkor se olyan már, mint tavaly. (Elgondolkozik.) Szok-

tál olvasni? 

VIKI    (Értetlenül néz rá.) Mit?! 

HAJNI  Olvasni. 

VIKI    Kötelezőket? 

HAJNI  Bármit. Sokkal jobb, mint a tévé. 

VIKI  Ja... szoktam olvasni. A... izé... tavaly például olvastam 

a... Parfümöt. 
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HAJNI  A parfümöt? 

VIKI    A nővérem adta, hogy tök jó könyv. Meg van az film is 

belőle, volt az HBO-n. Aztán tényleg jó volt. Van egy pasi, akinek 

nincs szaga. Azt ez a pasi egyszer bekattan, azt beköltözik egy bar-

langba, aztán nem jön ki évekig. Oda is szarik. Be. Ja. Meg mohákat 

eszik. Meg a körmei úgy megnőnek, hogy majdnem egy méteresek. 

Képzeld el, ahogy kitörli tojás után. Tiszta seb lehet a segge. Na, az-

tán mikor kijön, akkor elmegy egy városba, aztán mindenféle illato-

kat kutyul, de szaga még mindig nincs, aztán kinyír egy csomó csajt, 

aztán a végén megölik. Asszem. Szóval tök jó könyv volt. Nem tom. 

Csak a közepét igazából nem olvastam el. Meg a végén csak minden 

második oldalt. 

HAJNI  Nem vagy semmi, hallod? Összeszedem őket. (Kimegy.) 

DÁVID  (Jön.) Próbálunk, vagy nem? 

VIKI    Majd ha visszajön a Kotesz. Hívom Évát. (Kimegy.) 

(Szünet. Majd Éva és Edit érkezik szemből.) 

ÉVA   Az erkély-jelenet jön? 

EDIT   Örülsz, mi, hogy megkaptad Júliát! 

ÉVA   Te mondtad, hogy nem akarsz járni. 

EDIT   Ilyen hülyék közé nem is. 

ÉVA   Hülye bunkó! 

EDIT   Tehetségtelen barom! 

ÉVA   Fapicsa! 

(Egymásnak ugranak. Dávid szedi szét őket.) 

DÁVID  Hagyjátok már abba! 

ÉVA   Mit keres itt ez a szemét? 

HAJNI  (Jön be.) Ne beszéljetek már csúnyán! 
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(Nagy nehezen lefogják őket: Dávid Editet, Hajni Évát.) 

DÁVID  Teljes agyfogyatkozás, vagy mi? 

ÉVA   Mit ölelgeted? 

EDIT   Nem is a rücskös testedet akarja fogdozni! 

(Éva kirántja magát Hajni szorításából és bőgve kirohan. Hajni 

utána.) 

DÁVID  (Közelít Edithez.) Túl erősen szorítottalak? 

EDIT   Hagyjál már! Miért nem rohansz Évikéd után? 

DÁVID  Nem tehetek róla, hogy lemondtad a szerepet! 

EDIT   Aztán! Nehogy azt hidd, hogy annyira hiányzik. Nem 

azért vagyok itt. 

DÁVID  Ha mégis úgy alakulna, beszélhetek a tanár úrral. 

EDIT   Nem akarok már Júlia lenni! 

DÁVID  Pedig szerintem jobb vagy, mint Éva. 

EDIT   Elég sok mindenben jobb vagyok nála. 

(Közben leülnek egymás mellé.) 

DÁVID  Tudod még a szöveget? 

EDIT   Annyira akarsz próbálni? 

DÁVID  Miért ne? 

(Edit sminkelni kezdi magát. Dávid nézi egy darabig, majd bele-

kezd.) 

DÁVID  Ni, most lehajtja arcát a kezére! Ó, bár lehetnék kesztyű 

a kezén, hogy az arcához érjek! 

(Edit veszi a lapot, lassan felállnak, s játszanak.) 

EDIT   Jaj nekem. 
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DÁVID  Szól! Szólj újra, fényes angyal, mert az éjben fejem fölött 

nekem oly glóriás vagy, akár a mennyek szárnyas hírnöke, a vissza-

torpanó, döbbent halandók fehéren-égre-ámuló szemének, míg nézik 

őt, hogy száll a lusta felhőn, a lég hullámain és elvitorláz. 

EDIT   Ó, Romeo, mért vagy te Romeo? Tagadd meg az atyád, 

neved hajítsd el, s ha nem teszed meg, esküdj édesemmé és nem le-

szek Capulet én se többé. 

DÁVID  Hallgassak-e vagy szóljak-e neki? 

EDIT   Csak a neved ellenségem, csak az: Te önmagad vagy és 

nem Montague. Mi az a Montague? se kéz, se láb, se kar, se arc, se 

más efféle része az embereknek. Ó, hát légy te más név! Mi is a név? 

(Dávid egészen közel megy Edithez.) 

DÁVID  Mit rózsának hívunk mi, bárhogy nevezzük, éppoly illa-

tos. 

(Megcsókolja. Edit hagyja, de érzelemmentesen áll, mint egy fada-

rab. Dávid lelkes, bizakodó mosollyal válik le Edit ajkáról. Szemé-

ben: "Na, milyen volt?" De Editet nem érdekli a csók.) 

EDIT   Ez még az én szövegem. 

DÁVID  Mi? 

EDIT   "Mit rózsának hívunk mi, bárhogy nevezzük, éppoly illa-

tos." 

DÁVID  És? 

EDIT   Te meg elmondod helyettem, meg csókolgatsz. Nincs is 

csók! Te a létrán vagy én meg az erkélyen. 

DÁVID  Edit, neked semmit se jelent, ha megcsókol valaki? 

EDIT   Kellene? Szerintem ez a jelenet nem a csókról szól. 

DÁVID  (Sértődötten.) Ja, tényleg! 
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3. 

(Dávid és Éva a szobájában, Szusi a rádióstúdióban ül.) 

SZUSI Megyünk tovább, pörög az idő, micsoda körforgás az 

élet, nem igaz? Hívjatok, dumáljuk meg a problémákat! Ez a titok-

percek Szusival, hívjátok a 2-009- 009-et! Mindenkinek van egy tit-

ka, hajtsuk ki a sarkot, mondd bele a világba, mi a bajod! Jé, ez 

majdnem rímelt is, kész költő vagyok! És itt a hívás, helloka, Szusi 

vagyok! 

DÁVID Hello. 

SZUSI Nem hallak, bocsi, hangosabban! 

DÁVID Hello! 

SZUSI Bocsi, lehalkítanád a rádiót melletted? 

DÁVID (Körülnéz.) Nincs rádióm. 

SZUSI Ja! Kúl! Na, mi a titok? Még a nevedet sem mondtad! 

DÁVID (Kínnal.) Öööö… Gábor vagyok. 

SZUSI Gábor, pompás! Mi a titok? 

DÁVID A lányok. 

SZUSI Mi? 

DÁVID A lányok. Nem értem őket. 

SZUSI (Nem érti.) Mi van a lányokkal? 

DÁVID Igazából ez a krízis a kérdés. 

SZUSI Bocsi, mi van? 

DÁVID Miért ilyenek a lányok? Ezen agyalok egy csomót. 

SZUSI És valami titok nincs? 

DÁVID Az nem nagyon. 
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SZUSI Na, dolgoztasd a vincsesztert! Mindenkinek vannak tit-

kai. 

DÁVID Hát az van, hogy az Évával jártam, most meg Edittel néz 

ki valami, hm, pedig igazából Hajni tetszik, de szerintem Vikivel fog 

összejönni a cuccos. Aztán végül maradok Editnél. Körforgalom. 

SZUSI A cuccos? Itt a titok! Mi az a cuccos? 

DÁVID Hát… az. 

SZUSI Az? 

DÁVID Hagyjuk. 

SZUSI Dehogy hagyjuk! Lányok, hívjatok, segítsetek Gábornak 

a cuccosban! Vannak titkaink, ez a titok-percek, halló, máris itt a 

lány! 

ÉVA  Hello! 

SZUSI Szió, itt Szusi, a titokfejtő, te ki vagy? 

ÉVA  (Gúnyosan.) Edit. 

SZUSI Óóóóóóóóó! Csak nem „az” az Edit? 

ÉVA  Lehet, nem tudom. 

SZUSI Halljuk, mi a titok, mi a cuccos? 

ÉVA  Szerintem Gábor rossz úton indult el. 

SZUSI Rossz úton? Hát melyik a jó út? Gábor? 

DÁVID Nem értem, mi a kérdés? 

SZUSI Melyik a jó út? Ugye, Edit? 

ÉVA  Hello, Gábor! 

DÁVID Hello, Edit. 

SZUSI Én hallom a hangotokban, hogy köztetek még akármi is 

lehet! Micsoda romantikus lehetőségek az éter hullámain! 
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ÉVA  Gábor! Évával miért szakítottál? 

DÁVID Ő szakított velem. 

ÉVA  Biztos vagy ebben, Gábor? 

DÁVID Csak tudom, ott voltam. 

SZUSI Edit, nincs titkod? 

ÉVA  És miért szakított veled szerinted? 

DÁVID Mert ciki voltam neki. Ezt mondta. 

ÉVA  Egyáltalán nem mondott ilyet! 

DÁVID A barátnőjétől hallottam. 

ÉVA  Az a kis szutyok semmit se tud! Pukkadj meg a hülye 

Editkéd mellett! 

SZUSI Edit, mi a titkod? Megnyomjam az őszinteség-gombot? 

(Huncutul.) Megtehetem. 

DÁVID Te honnan tudsz mindenről? 

SZUSI Megnyomtam, lehet őszintén mesélni a nagy-nagy tit-

kokról! 

DÁVID Ismerlek? 

ÉVA  Tudd meg, hogy a normális csajoknak az ilyen kispöcs 

csak addig kell, amíg csicska! Utána dobjuk az ilyeneket, mert tény-

leg cikik vagytok. Csak dumálni tudtok, meg lelkizni, annyira unal-

masak vagytok, hogy már fáj! És letojom, hogy Edittel kavarsz, ne-

kem nem hiányzol, Dávidka! Szerencsétlen kis parazita vagy, örülök, 

hogy végre nem az én vérem szívod. Meg sem kell erőltetnem magam 

ahhoz, hogy tíz ilyen pöcsfejt leakasszak egy hétvégén! 

SZUSI Tényleg? 
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4. 

(Edit és Dávid állnak egymás mellett.) 

DÁVID Edit, szerintem most nem kell a műsor, jó? 

EDIT  Milyen műsor? 

DÁVID Nem tudom, de látom rajtad, hogy… hagyjuk. 

EDIT  Dávidcica, miért csinálod ezt velem? 

DÁVID Tessék?! 

EDIT  Tök beégetsz mindig. Jó az neked, hogy az egész suli raj-

tam röhög? 

DÁVID Rajtad?! 

EDIT  Nem tudnál végre dönteni? 

DÁVID Én?! 

EDIT  Mit nem kapsz meg tőlem? Mit kéne még adnom, hogy 

ne szórakozz velem? 

DÁVID Edit… Te nagyon hülye vagy, bocs. Te komolyan engem 

vádolsz? Amit te csinálsz, az szerinted normális? 

EDIT  Miért, nem az? Az nem normális, hogy ha valaki szeret 

valakit, akkor mindig őt akarja? 

DÁVID Nem erről van szó. 

EDIT  De! 

DÁVID Edit, te egy nagyon rossz ember vagy. Nehéz kimondani, 

de így van. Jobb, ha tőlem hallod, hidd el! Senki sem fog szeretni! 

EDIT  Mi vagy te, az anyám? 

DÁVID Az anyád…? (Nevetve.) Az anyád jó fej. 

EDIT  Mi van? Belezúgtál? 

DÁVID (Mosolyog.) 



 15 

EDIT  Te belezúgtál az anyámba? 

DÁVID Edit, te… annyira…! 

EDIT  Na? Annyira mi? 

DÁVID Nem, nem zúgtam bele anyádba. Jó fej, meg minden, de 

azt hiszem, öreg egy kicsit hozzám. Vagy én vagyok fiatal hozzá. Min-

degy. Én téged szerettelek, meg minden, de annyira… 

EDIT  Ne annyirázz már! Ezt fejezzük be! És a partyn lécci vi-

selkedj normálisan. Nem hiányzik, hogy mindenki velünk foglalkoz-

zon! 

DÁVID Edit, én éppen szakítottam veled. 

EDIT  Nem szakíthatsz velem a partym előtt! 

DÁVID De, Edit, szakíthatok. 

EDIT  Majd holnap megbeszéljük. Ne csináld ezt, lécci! (Hoz-

zábújik.) Dávidcica! 

DÁVID (Sóhajt.) Jó. 

EDIT  És Éváról le lehet szállni! Tényleg! 
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5. 

(Edit lép be a tanáriba, ofő ül az asztalánál.) 

EDIT  Hívatott, tanárnő. 

OFŐ  Ülj le, Edit. 

(Lapozgat a papírjai között.) 

OFŐ  Edit, nem jól mennek a dolgok. Édesanyáddal mindent 

megteszünk, hogy segítsünk, de nem megy. Miért? 

EDIT  (Vonogatja a vállát.) 

OFŐ  Gondolkozol néha ezen? 

EDIT  Min? 

OFŐ  A viselkedéseden. Ahogyan viszonyulsz a környezeted-

hez. Szoktál ezen gondolkozni? 

EDIT  Kéne? 

OFŐ  A tanár úrral miért kellett ezt csinálnod? Ártott ő neked? 

EDIT  A Kotesz? Asszem, nem. 

OFŐ  Egy lelkes kolléga, aki a tanítás mellett kulturális misszi-

ót is teljesít. Színdarabot hoz létre a közösségünknek. A közösségünk 

egy lelkes csoportjának közreműködésével. És neked ebbe kell bele-

piszkítanod? 

EDIT  Én nem csináltam semmit. 

OFŐ  És ez? (Olvas.) „Egész nap gyűjtöttem a muníciót és nem 

hiába! Reggel egy liter kefir sajtos kiflivel, ebédre gombaleves és rán-

tott csirkemell sült krumplival és kovászos uborkával, majd vacsorá-

ra egy tisztességes adag rakott krumpli gyöngyhagymával! Ezek a 

komponensei annak a huszadik szintű varázslatnak, amit ma reggel 

hajtottam végre a toaletten! És íme! Egy ősmerda! Egy valódi kaki 
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aszút láthatunk! 8 puttonyos 1964-es évjárat.” Honnan tudod, hogy 

hatvannégyes a Balázs? (Szinte sír.) 

EDIT  (Vigyorogva.) Ez mi? 

OFŐ  Ez, Editkém, ez a tanár úr autójára volt rátűzve egy cet-

lin a te kézírásoddal, s az autó szélvédőjén pedig szétkenve egy nagy 

adag fekália! 

EDIT  Nekem ehhez mi közöm van? 

OFŐ  Ez a te műved, kisasszony! Egy lány ilyenre képes? Egy 

lány! 

EDIT  Nem is én voltam. 

OFŐ  De te voltál! Hogyan tudsz így az emberek szemébe néz-

ni? A tanár úréba, az édesanyádéba, az iskolatársaidéba? 

(Jön be Dávid.) 

DÁVID Elnézést, tanárnő, a 10 cés naplóért jöttem. 

OFŐ  (Keresgél.) Itt nincs. 

DÁVID Szia, Edit. 

EDIT  Csá. 

OFŐ  (Dávid menne ki.) Állj csak meg! Te mit tudsz az egész-

ről? 

DÁVID (Editre néz.) A kutyaszarról? 

(Edit int, hogy ne mondjon semmit.) 

OFŐ  (Nyugtatja magát.) Arról. 

DÁVID Hát az Editék berágtak a tanár úrra, aztán beszarozták a 

kocsiját. 

EDIT  Te honnan tudsz annyira mindent?  

DÁVID Évától. 
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OFŐ  Csend! 

EDIT  (Ordítva.) Most mit kell elhinni minden szarságot annak 

a ribinek? 

OFŐ  Nekem itt ne kiabálj! Nekem itt ne beszélj csúnyán! Ta-

karodjon mind a kettő! 

(Leborul az asztalra. Dávid még toporog.) 

DÁVID Tanárnő, kérem, a szertár kulcsát is szeretném elkérni… 

Mi a baj? 

OFŐ  A pedagógia csődje! 

DÁVID A gyerekek? 

OFŐ  A lányok! A jövő asszonyai! Hová tart ez a világ? 

(Szünet.) 

DÁVID Elkérhetném a kulcsot? 

OFŐ  Dávid, te mit gondolsz erről a mai világról? 

DÁVID Milyen világról? 

OFŐ  A mai fiatalokról. 

DÁVID Mi van velük? 

OFŐ  Normális ez a világ? 

DÁVID Én nem értem, milyen világról tetszik beszélni. 

OFŐ  Hagyjuk. Itt a kulcs. 

DÁVID (Indulna, de megáll.) A tanárnő milyen volt gyereknek? 

OFŐ  (Elkomorul.) Az más világ volt. Én még tisztességben 

nőttem fel. 

DÁVID Tényleg? 
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6. 

(Hajni és Dávid sétálnak.) 

DÁVID Megyünk a parkon át? 

HAJNI Tőlem! 

DÁVID  Te mit gondolsz Editről? 

HAJNI (Elgondolozik.) Nem kéne vele járnod. Túlságosan is… 

más. (Nevet.) 

DÁVID  Észrevettem. 

HAJNI Mondjuk Éva sem volt jobb. 

DÁVID  Ez van. 

HAJNI Dumáltam Balázsbával.  

(Dávid értetlenül néz.) 

HAJNI A Kotesz! A rendezőnk! 

DÁVID Ja! 

HAJNI Tök jó fej. 

DÁVID  Aha. 

HAJNI Annyira laza, mint a parasztgatya. 

DÁVID  Lesz valami ebből a Rómeó és Júliából? 

HAJNI Szerintem igen. 

DÁVID  Nem tudom. Azért ciki volt az a szarozás. 

HAJNI Editkéd műve. 

DÁVID  Egyáltalán nem biztos! Azt mondta, hogy nem ő volt. 

HAJNI Hidd el, jók a forrásaim. 

DÁVID  Tök jó fej az anyja. 

HAJNI Dumáltatok? 
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DÁVID  Már kétszer. Hogy lehet ennyire más egy anya meg a lá-

nya? 

HAJNI Félresikerült. 

DÁVID  (Sóhajt.) Csak ne lenne olyan jó bige! (Kacsint.) 

HAJNI Az anyja? 

DÁVID  Ja. (Nevet.) 

HAJNI Miért, te összejössz Edit anyukával, én meg Balázsbával. 

Dupla lagzi. (Nevet.) 

DÁVID  Komolyan mondom, néha azt gondolom, hogy szíveseb-

ben járnék egy felnőttel! 

HAJNI (Megrázkódik.) Ez azért viccnek is rossz. 

DÁVID  Ja. 

(Észrevesznek egy magányosan szomorkodó lányt.) 

HAJNI Figyeled? A szomorkodó szűz! (Nevet.) 

DÁVID Gyerünk! (Odaszalad a lányhoz.) 

HAJNI (Utoléri.) Ne csináld, Dávid! 

DÁVID (Leül a lány mellé.) Hello! Te? 

(A lány csak néz maga elé, kezében egy meg nem gyújtott cigivel. 

Hajni idegesen áll Dávid mellett.) 

HAJNI (Sziszegve.) Dávid! 

DÁVID (Lánynak.) Csak úgy vagy? 

HAJNI Bocs, a barátom kissé faragatlan. (Ráncigálja Dávidot.) 

DÁVID Próbáltál már nevetni? 

HAJNI (Sziszegve.) Dávid… 

DÁVID Tudom, az élet szar. Kilátástalan, értelmetlen. (Kezére 

néz.) Már megint izzad a tenyerem, minek, minek? 
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HAJNI (Nevetve.) Dávid! 

DÁVID Szerelem, szerelem, szerelem, köpni kell, pü…, köpni 

kell, pü… 

HAJNI Akkora hülye vagy! (Nevetnek.) 

LÁNY  Kell a szerelem? Vagy semmi érzelemre nincs szükség? 

Hol úgy érzem, hol így. Mindig mást mondanak. Szerintem önmaga-

dat kell megismerni: Kolonc vagyok? Kellek én? Miért születtem a 

világra? Van értelme a létezésnek? Megyek egy úton, de hová? Mi vár 

rám? Jó kérdés. Állítólag valami el is dől mostanában. De nem a pad-

lóváza, tele kardvirággal. Fel kell nőnöd végre, tudod? És azt, hogy 

mi a feladatod? Tedd be végre a lompost, vagy neked tegye be valaki. 

És akard még, még, még, őt, akkor is, amikor éppen az ágyadban, 

becsukott szemmel a jobb vagy bal kezedre bízod magad. Mert újíta-

nod kell egy bigére vagy srácra, aki még csak nem is az uncsitesód. A 

nyálasláv része lesz ciki, de csak az elején. Egyedül kell döntened! Ha 

nagyon akarsz valamit, harcolj, haha, nem is olyan könnyű, mi? Nem 

tudom, nem tudom, nem tudom… Próbálom megtalálni önmagam. 

De egyedül nem megy. Ki segít? Te? 

DÁVID (Zavartan.) Jól vagy? 

LÁNY  Nem vagyok jól. Nem vagyok. Nem. 

HAJNI (Súgva.) Menjünk! 

DÁVID (Feláll.) Bocs, hogy megzavartunk. Szerintem beszélj 

valakivel! 

HAJNI (Elindulnak.) Hello! 

(Nevetve elszaladnak, majd megállnak, fuldokolva röhögnek.) 

DÁVID Komolyan mondom, én megijedtem. Rohadt félelmetes 

volt a csaj! 

HAJNI Aha. Meg se mozdult! 
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DÁVID Lehet, hogy zombi? Vagy egy szellem! 

HAJNI (Kirázza a hideg.) Jézusom! 

(Elcsendesednek.) 

HAJNI Azért sajnálom szegényt. 

DÁVID Elég magányosnak tűnt. 

HAJNI Te kiben bízol meg a legjobban? 

DÁVID Hogy kiben? 

HAJNI Kinek tudnál hinni? 

DÁVID Sokmindenkinek. (Mosolyogva.) Neked is. 

HAJNI Megbízol bennem? 

DÁVID Aha. 

HAJNI Mennyire? 

DÁVID Akármennyire. 

HAJNI Én is. Benned. 

DÁVID Az tök jó. 

HAJNI (Megfordul.) Elkapsz? 

DÁVID Hogy? 

HAJNI (Széttárja karjait.) Hátradőlök, te meg elkapsz. 

DÁVID És ha nem? 

HAJNI (Megfordul.) Bízom benned. 

(Szünet.) 

DÁVID Ennyire? 

HAJNI Ennyire. 

DÁVID Elkaplak. 

HAJNI Jó. (Megfordul, széttárja karjait.) Na? 



 23 

DÁVID Gyere! 

(Hajni becsukja szemeit, eldől, Dávid elkapja. Aztán felsegíti, ölelés-

féle alakul ki. Nézik egymást.) 

HAJNI Miért nem járunk? 

DÁVID  Mi? 

HAJNI Mi. 

DÁVID  Nem tudom. 

HAJNI (Hosszan nézi.) Csak vicc volt. 

DÁVID  Elég gyenge. (Nevet.) 

HAJNI Nézd, forgatnak! 

DÁVID  Gyere, benne leszünk a tévében! (Szalad.) 

HAJNI Tényleg? 
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xx 

(Dávid elkeseredetten leül.) 

DÁVID (Szünet után a nézőknek.) Most nincs igazam? (Vár.) 

Hogy miben? Ebben az egész ki-be-ba… világban! (Kiválaszt egy fiút 

a nézők közül.) Bocs, megkérhetnélek, hogy játszd el a haveromat? 

Csak egy nagyon rövid epizóddal akarom megszakítani a történése-

ket, de annyira kellene ide egy olyan igazi pasis párbeszéd! Na, me-

het? 

(A fiú és Dávid ülnek egymás mellett, unottan néznek maguk elé. 

Lassú tempóban beszélgetnek.) 

DÁVID Stász? 

FIÚ  Semmi. 

DÁVID Az jó. 

FIÚ  Ja. 

DÁVID Valami csaj? 

FIÚ  Bejátszik néhány. 

DÁVID Király. 

FIÚ  És te? 

DÁVID A szokásos. 

FIÚ  Éva? 

DÁVID Edit. 

FIÚ  Húzós. 

DÁVID Ja. És… dundiégó? 

FIÚ  Valami olyasmi. 

DÁVID Gumival? 

FIÚ  Ja. 
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DÁVID Én is úgy szoktam. 

FIÚ  Király. 

DÁVID Király. 

FIÚ  Hülye csajok. 

DÁVID Sír a szájuk mindenért. 

FIÚ  Ja. 

DÁVID Egyre azért jók. 

FIÚ  Ja. 

DÁVID Arra kétszer is. 

FIÚ  Király. 

DÁVID Király. 

FIÚ  Sirály. 

DÁVID Sirály. 

FIÚ  Sirálykirály. 

DÁVID Sirálykirály. 

(Öklözés, mindenki el.) 
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7. 

(Edit és két barátnője cseverésznek a szobában, közben megy a té-

vé.) 

EDIT   Anyu annyira cikin viselkedett Dáviddal! 

VIKI  Anyád mindig ciki, bocs. 

EDIT  Mi bajod van anyámmal? 

VIKI  Most mondtad, hogy ciki! 

EDIT  Te vagy ciki, anyámról meg le lehet szállni! 

VIKI  Most mi bajod van? Agycunami? 

HAJNI Elcsendesülnétek? 

EDIT  Viki kezdte. 

VIKI  Ja, pont én! 

HAJNI Mi van Dáviddal? 

EDIT  Hazavittem, érted, végre megkérdezte, hogy hazakísér-

het-e, én meg mondom, naná, gondoltam végre smaci meg minden, 

érted, erre anyu ott ül a nappaliban, és leülteti Dávidot, hogy így meg 

úgy, és beszélgettek két órán át, én meg ültem mellettük tök kussban. 

HAJNI Dávid szerint anyád tök jó fej. 

EDIT  Anyám nem jó fej, hanem az anyám! Ne jöjjön már azzal, 

hogy ledumálja a pasim fejét! 

VIKI  Mekkora ciki már! 

EDIT  Te meg fogd be! 

VIKI  Most mit durvulsz? 

HAJNI Agyatlanok! 

(Szünet.) 

EDIT  Ja. 
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VIKI  Azért a pasik mekkora kretének tudnak lenni! 

HAJNI Micsoda filozófiai összegzés! 

EDIT  Ja. Tök cikik. 

VIKI  Dávid is az Évával kavart. Anyám! 

EDIT  Még jó, hogy dobta! Kis ribi! 

HAJNI Azért franyón lenyúlta a szereped. 

EDIT  Nehogy már nagy cucc legyen az a Júlia szerep! Ki akar-

na már színjátszani a sok köcsög előtt? Én nem, az tuti. 

HAJNI Azért korrektül megmondtad a tanár úrnak! Na, az tény-

leg ciki volt! 

EDIT  Letojom. Egy tesitanár ne akarjon Rómeó és Júliát ren-

dezni! Nem? 

VIKI  Hát az tényleg gáz már! 

(Szünet.) 

VIKI  És most jársz a Dáviddal? 

EDIT  Azt azért nem mondanám. Majd a party után meglátjuk. 

(A tévét nézi.) Figyu már, mindjárt Aktív! Olyan cuki az a pasi! 

(Érkezik Éva.) 

ÉVA  Császtok! (Leül.) 

HAJNI (Feszült csend után.) Mi van, fegyverszünet? 

ÉVA  Mert? 

HAJNI Csak úgy érdeklődtem. 

EDIT  Rám célzol? 

HAJNI Rátok. (Évára és Editre mutat.) 

EDIT  Van valami? 

ÉVA  Mi lenne? 



 28 

(Szünet.) 

VIKI  Nem tom, de azért ciki volt az ofővel! 

ÉVA  Mi volt ciki? 

HAJNI (Érdeklődve.) Mi volt? 

VIKI  Ciki. 

ÉVA   (Röhög.) Ja, a szaros balhé! 

EDIT  (Röhög.) 

ÉVA  Ekkora egy kretént! 

HAJNI Miért, mi volt? 

ÉVA  Edit alázta az ofőt. Az meg totál megsemmisült. Káózott 

egyet! 

EDIT   (Röhögve.) Érted, bemegyek a tanáriba, ott áll az ofő, és 

belemondja a fejembe, hogy beszaroztam a Kotesz kocsiját. 

VIKI  Mekkora már! 

EDIT  És akkor mondom, hogy ja, én voltam, ő meg tök remeg-

ve beleordított a fejembe, hogy mekkora taplóság már, érted, én meg 

leráztam a korpát, aztán beleröhögtem a képébe. Tök kiakadt. 

ÉVA  Ja, Dávid meg pont ment be a naplóért, ő mesélte, tök ki 

volt az öregcsaj. 

VIKI  Ja, mekkora már! 

EDIT  (Elkomorodik.) A Dávid? 

ÉVA  Te is ott voltál! 

EDIT  Az más. 

(Röhögnek.) 

HAJNI Ja, ja! Ja, mekkora hősök vagytok már, kéne egy soroza-

tot csinálni belőletek! 
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VIKI  Olyan már van. 

EDIT  Ja, a Hősök tök állat! 

HAJNI Aha. 

(Szünet.) 

EDIT  Vikicica, Szabival van helyzet? 

VIKI  Nem tom, de járunk! 

EDIT  Az jó. Mert tök beégtünk már veled. 

VIKI  Á, már nem kell. 

EDIT  Szal megvolt? 

VIKI  Aha, ja. 

EDIT  Nem, mintha fontos lenne, de tizedikben már azért… 

tudod. 

VIKI  Ja, mint a Faragó! 

EDIT  Juj, az a jeti? 

VIKI  Kinek kell már egy olyan hájbáj? 

HAJNI Magasröptű szexuálterápia. 

EDIT  Mi van? 

HAJNI Semmi. 

ÉVA  (Felsikít.) Á, de csúcsak vagytok! 

EDIT  Hé, a mobilom! Ne nézegesd már! 

(Kergetőznek.) 

ÉVA  (Nézegeti a mobilt.) Ne már, voltatok a Karsai partyján? 

EDIT  Add már vissza! 

(Utoléri, viccesen verekszenek.) 

VIKI  (A tévére néz.) Aktív! 



 30 

EDIT  Vigyázz! (Elolvad.) Imádom ezt a cuki pasit! 

(Nézik a tévét.) 

VIKI  Te… 

(Mindenki furcsán nézi a képernyőt, majd Hajni felé fordulnak.) 

ÉVA  Az ott nem te vagy? 

VIKI  Az tutira Hajni a Dáviddal! 

ÉVA  De ciki! 

EDIT  Te mit csináltál Dáviddal? (Sír.) 

ÉVA  Ekkora egy buktát! 

VIKI  Mekkora már! 

EDIT  (Sírva.) Hogy tehetted ezt? 

HAJNI (Nyugodtan.) Edit, sétáltam a Dáviddal. Ez mi is akkor? 

Bűn? 

EDIT  (Sírva.) És a tévében! 

HAJNI Te azt hiszed, hogy a Dávid meg én… 

EDIT  (Sírva.) A Dávid meg te? 

VIKI  (Hitetlenkedve.) A Dávid meg te? 

ÉVA  De egy undorító picsa vagy! 

(Edit fetreng a földön, közben ordítva sír.) 

VIKI  De egy szemét vagy! Most jó érzés? (Vigasztalja Editet.) 

HAJNI Hülyék vagytok? Mentünk a próbára. A parkon át. 

EDIT  (Zokogva.) Pont a parkban! 

HAJNI Nem hiszem el, hogy ennyire beszáradt az agyatok! Most 

ti tényleg azt hiszitek, hogy van valami közöm hozzá? 

ÉVA  Annyira szánalmas vagy, Hajni! 
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HAJNI Ti teljesen hülyék vagytok. (Kirohan.) 

VIKI  Edit, legyél erős, vissza fogod szerezni! 

EDIT  De nekem már nem kell. 

(Feszült csend hirtelen.) 

ÉVA  Tényleg? 
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xxx 

(Dávid sétál be, nevetve a nézők szemébe néz.) 

DÁVID  Ennyi volt. Kicsit színpadiasan, de bemutattam egy vilá-

got. Olyan-amilyen, ezt kell szeretni! Ja. (Szünet.) Nézzétek majd 

meg a Vágy és vezeklést! Jó film. Én nem nagyon értettem, de van-

nak benne jó részek. Szóval… kösz a figyelmet. És… (Vakarja a fejét.) 

Na, jó, egy jelenet még hátravan. Partytime! 

(Sötét.) 
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8. 

(Dávid és Viki ülnek egymás mellett. Feszengve, egymás tekintetét 

elkerülve beszélgetnek.) 

DÁVID  Hát akkor ... 

VIKI   Szerinted tudják a többiek? 

DÁVID Mit? 

VIKI  Hogy feljöttünk. Ketten. 

DÁVID  Ja. 

VIKI   (Körülnéz.) Jó kis szoba. 

DÁVID  (Hirtelen.) Viki, csókolózunk? 

VIKI   Hát ... nem tom. 

DÁVID Csak kérdeztem. 

VIKI  Te már… izé… 

DÁVID Ha? 

VIKI  Már… csókolóztál? 

DÁVID  Hát… egyszer majdnem. 

VIKI   Aha. (Szünet.) És azt? 

DÁVID  Még azt se… (Helyesbít.) Azt még nem. 

VIKI   Akarod? 

DÁVID És te? 

VIKI  Nem tom. Te? 

DÁVID Ha te is, akkor… 

VIKI  Tőlem! 

DÁVID Nem akarod, mi? 

VIKI  De… csak nem most. 
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DÁVID Jó. 

(Szünet.) 

VIKI   Mit mondunk nekik? 

DÁVID  Miért, megkérdezik? 

VIKI   Ja. 

DÁVID  Hááát ... mondjuk azt, hogy megvolt. 

VIKI   Az? 

DÁVID Ja. 

(Szünet.) 

VIKI   És hogy volt meg? 

DÁVID  Nem tudom. Hogy szokták? 

VIKI   Honnan tudjam? 

DÁVID És én? 

VIKI   Akkor? 

DÁVID  Láttad a Vágy és vezeklést? 

VIKI   Aha. 

DÁVID Meséljük el úgy. 

VIKI   Jó. 

DÁVID  És gumival? 

VIKI   Avval. 

(Dávid elővesz egy csomag óvszert.) 

DÁVID Az van nálam. 

VIKI  Tök jó. 

(Szünet.) 

DÁVID  Megyünk? 
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VIKI   Figyu, szerinted meddig tartana? 

DÁVID  Legalább tíz perc. 

VIKI   (megnézi az óráját) Akkor még hét percet várjunk! 

(Dávid vezényel a nézőknek: Tényleg?) 

(Sötét.) 

(Függöny.) 
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