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(Beszélgetnek a színjátszók.) 

 

MISI Nem hiszem el, hogy Attila elmegy és itt hagy minket! 

ALBIN Pedig hidd el! 

NIKI Hova megy az Attila? 

ALBIN El. Lelép. 

MISI Hülyeség! Miért lépne le? Nem jó itt neki? 

ALBIN Miért lenne jó? Egy rakás rosszarc között? Érdekli is őt ez az 

egész! Itt hagy minket, aztán hali! 

BÖBE (érkezik Alizzal) Mi történt? 

MISI Állítólag Attila elmegy. 

BÖBE Hová? 

ALBIN Izlandra. 

MINDENKI Hová?  

ALBIN Elmegy Izlandra dolgozni. 

NIKI Hol van az az Izland? 

ALIZ Újpesten. 

BÖBE Ne legyél már puhaagy! Izland egy ország. 

ALIZ Nem Újpesten van? 

BÖBE (nyugtatja magát) Nem. 

ALBIN Izland… Franciaország mellett van. 

MISI Hol? Te hülye vagy? Izland Németország fölött van. 

ALBIN Németország fölött nincs semmi. 

MISI És Finnország? 

ALBIN Az ott van? 

MISI Ganxsta azt mondta. 

NIKI Akkor ott van, nem? 

MISI Ott rohadt hideg van. 

ALIZ Újpesten is. 

GYULA (érkezik) Hallottátok? 

MNDENKI Mit? 

GYULA Attila elmegy a suliból. 

MISI Azt igen. 

GYULA De miért nem szólt? 
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MISI Majd szól. 

BÖBE Rohadt jó! 

 

(Jön Árpi és Krisztián.) 

 

ÁRPI (nem érti a csendet) Mi van? 

GYULA Nem hallottad? 

ÁRPI Mit? 

BÖBE Attila lelép. 

KRISTIÁN Mi van? 

BÖBE A drága mesterünk itt hagy minket a kakiban. 

ÁRPI (nem hiszi el) Persze… Mit szórakoztok velem? 

MISI Tényleg. 

NIKI Elmegy Izlandra. 

ÁRPI Izlandra! 

BÖBE Annyi meg egy bambi! Ennek a csoportnak lőttek. Lehet 

menni focizni! 

ÁRPI Ki akartok rúgatni? Mert szeretek focizni? 

BÖBE Te tényleg azt hiszed, hogy körülötted forog a világ? Azért, 

mert nagy arc vagy, mindenki csak veled foglalkozik? 

ÁRPI Zavar? 

BÖBE Őszintén? Rohadtul zavar. 

ÁRPI Akkor lelépek, oké? Te tényleg azt hiszed, hogy engem érde-

kel ez a színjátszósdi? Hogy hülye poénokat röfögjek a csö-

kött Alizka mellett? Nekem ez ciki. És tik is cikik vagytok. 

(Krisztiánnak) Lépjünk! (Krisztián nem mozdul) Mi van? 

KRISZTIÁN Ne kapd fel a vizet minden hülyeségen! 

GYULA (megfogja Árpi vállát) Most ne legyél önző! Attila itt hagy 

minket. Nem érted, mit jelent ez? Ő volt az egyetlen jófej 

felnőtt az életünkben. Megengedte, hogy tegezzük. 

ÁRPI Hozzám ne érjél, oké? 

GYULA De hozzád érek. Mert nem veszed észre, milyen vagy. 

ÁRPI (bemutat) Ilyen vagyok. (elrohan) 

KRISZTIÁN (csend) Mi van Attilával? 
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MISI Elmegy Izlandra. (kimennek)  

 

 

- * - * - 

 

(Szandi és Albin enyelegnek, érkezik Aliz.) 

 

ALBIN Mi van? 

ALIZ Albin, visszaadnád a bérletemet? 

ALBIN Mert? 

ALIZ Mert a nagymamámhoz kell mennem. 

ALBIN Ne menj! 

SZANDI Add már neki vissza! 

ALBIN Vegyen magának. (röhög) 

ALIZ De… már vettem. 

ALBIN Nesze! (odadobja neki) De add majd vissza! 

ALIZ Jó. 

ALBIN Hol lakik nagyanyád? Újpesten? (röhög) 

ALIZ Igen. 

ALBIN Hali! (Aliz elmegy) 

SZANDI Miért szívatod szerencsétlent? 

ALBIN Csicska. 

SZANDI Kár, hogy Attila elmegy! 

ALBIN Annyira nem érdekel! 

SZANDI Engem igen. 

ALBIN Majd kitalálok valamit. 

 

(Érkezik Gyula.) 

 

SZANDI Már csak ez hiányzott! (kedvesen) Szióka! 

GYULA Hello. Ti? 

ALBIN Romantikázunk. Van valami? 
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GYULA Semmi… csak a többiekkel összejövünk megbeszélni… a 

cuccot. 

ALBIN A cuccot, mi? Milyen cuccot? 

GYULA Attilát. 

SZANDI Olyan kár, hogy elmegy! 

GYULA Lehet, hogy mégsem! 

SZANDI Tényleg? 

GYULA Valamit kitalálunk. 

SZANDI Akkor menjünk! Elszaladok pisilni. (puszi-puszi, kimegy) 

ALBIN (néz utána) Jaj de buta egy tyúk ez a csaj! 

GYULA De… kedves. És szép… 

ALBIN Na figyelj, Gyula! Te bele vagy zúgva Szandiba, ugye? 

GYULA Tessék? Én… nem, dehogy… 

ALBIN Ne fárassz! Nyugi, nekem már nem kell! Tiéd lehet, ha segí-

tesz nekem. 

GYULA Én… miben? 

ALBIN Majd elmondom. Gyere, menjünk! (kimennek) 

 

 

- * - * - 

 

(Összegyűlik mindenki. Senki nem akar megszólalni. Aztán sztorizni kez-

denek, szinte az összes kedves emléküket elmesélik. Árpi és Böbe először 

nem akar bekapcsolódni, ám végül ők is lelkesen és nevetve emlékeznek 

vissza az Attilával eltöltött időre.) 

 

(Elhallgatnak, mindannyian Böbére néznek.) 

 

BÖBE Én csak arra emlékszem, hogy Attila mit mondott nekünk, 

amikor elkezdtük ezt az egészet. 

 

(Innentől Attila is megjelenik, mint egy „álomkép”, s együtt mondják a 

monológot.) 
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EGYÜTT „Srácok, az a lényeg, hogy legyen lényeg! Nem az kell, hogy 

szeressétek egymást, nem az számít, hogy ki a tehetséges, 

vagy béna, nem az a fontos, hogy kaptok-e díjakat vagy nem. 

Azért legyünk együtt, mert együtt vagyunk. Értitek? A csa-

pat számít. Tudjátok, kell egy csapat! Azért kell, hogy legye-

nek emlékeink, közös élményeink, mert akkor mindig lesz 

legalább egyvalaki, akire feltétel nélkül számíthattok. Én ar-

ra teszem fel az életem, hogy belőletek felnőttet csináljak. 

Csináljunk együtt. Ti tanultok tőlem, én tanulok tőletek. 

Mindig veletek leszek. Mindig…” 

ATTILA (Böbének) Ezt nem is mondtam. 

BÖBE (ránéz) Nagyon szomorú. 

 

(Attila eltűnik.) 

 

 

- * - * - 

 

(Misi és Krisztián ücsörögnek.) 

 

MISI Szerinted a leckét akkor meg se kell csinálni? 

KRISZTIÁN Milyen leckét? 

MISI Hát amit Ati feladott a múltkor. 

KRISZTIÁN Milyen leckéről beszél? 

MISI Tudod! Hogy milyen kapcsolatok a fontosak. Valami ilyes-

mit volt, asszem. 

KRISZTIÁN Ja. 

MISI Kell ezen agyalni, vagy már tök mindegy? 

KRISZTIÁN Nemtom. Most nem ezen jár az agyam. 

MISI Nekem igen. 

KRISZTIÁN Fasza. 

MISI Összeszámoltam. 
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KRISZTIÁN Mit? 

MISI A kapcsolatokat. Az enyémeket. 

KRISZTIÁN (röhögve) Miért, sok van? 

MISI Aha. Anyám, a tesóm, a Böbe, az Árpi, meg te. 

KRISZTIÁN Anyád is kapcsolat? 

MISI Aha. Anya. 

KRISZTIÁN Mi? 

MISI Ő egy anya. (elővesz a zsebéből egy cetlit, olvas) Szülői vi-

szony. 

KRISZTIÁN Inkább iszony. 

MISI A tesóm meg családtag. (olvas) Családi viszony. 

KRISZTIÁN Ezeket te honnan veszed? 

MISI Megkérdeztem a tesómat, hogy milyen kapcsolatok vannak. 

Ő mondta, hogy ezek viszonyok… (olvas) Individuális-

perszonális viszonyok… 

KRISZTIÁN Jól vagy? 

MISI Annyira nem. 

KRISZTIÁN A legjobb viszony, ha van egy csajod. Jó kis döngetések, az-

tán csá! 

MISI Én is ezt mondtam. Helló édes, nyalnám a mézest! (röhög-

nek) 

KRISZTIÁN Csak mindig legyen egy bige, az a lényeg! 

MISI (csend) Meg legyen egy-két haver is. 

KRISZTIÁN Az mindig van. 

MISI Árpi is mekkora span, nem? 

KRISZTIÁN A legnagyobb. 

MISI Meg te is. 

KRISZTIÁN Te is. 

MISI (csend) Szerinted, ha Attila elmegy, lesz még ez a csoport? 

KRISZTIÁN Nem tudom. (csend) Nem hiszem. 

MISI Szemétség… 

KRISZTIÁN Az. 

MISI De… mi haverok maradunk, nem? 

KRISZTIÁN Persze. 



 9 

MISI Az jó. Mert már megszoktalak. 

KRISZTIÁN Tudod, apafej, az van, hogy nagy szemétség ez Attilától. 

Egyáltalán nem stílusos, ahogyan ő szokta mondani. 

MISI Jókat mondott. 

KRISZTIÁN Ja. (idéz Attilától) A barátság: ember. Ember és ember. A 

barátság nem szóló műfaj, fiam! Az igazi barátság megsza-

kíthatatlan. Idő, tér, szavak… nem állhatnak útjába, nem. 

MISI Ja, ezt is ő mondta. 

KRISZTIÁN Ezt is. 

MISI Te megtanultad? 

KRISZTIÁN Nem… csak kábéra emlékszem. 

MISI (csend) Nem nagyon értettem akkor sem. 

KRISZTIÁN Nem mindig értettük, amit mondott. 

MISI Ja. 

KRISZTIÁN De az tuti, hogy a barátság nagyon fontos. 

MISI Ja. Ember és ember. 

KRISZTIÁN (csend) Mi is azok vagyunk. Barátok. 

MISI (kézfogás) Emberek. 

 

 

- * - * - 

 

(A csapat azon agyal, hogyan lehetne mégis itthon tartani Attilát. Vicces 

helyzeteket találnak ki, ezeket el is játsszák. Misi és Krisztián a legnagyobb 

lókötők. Aztán az idillnek vége lesz hirtelen, megjelenik Böbe és Árpi. Min-

denki elhúzza a csíkot. Böbe és Árpi állnak egymással szemben.) 

 

ÁRPI Mi van? 

BÖBE Te tényleg ekkora kretén vagy? 

ÁRPI Ebbe nem megyek bele… (indulna) 

BÖBE Maradsz! És meghallgatsz. 

ÁRPI Ez Attila szövege. 

BÖBE És? 
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ÁRPI Itt minden róla szól. Mindenkiből csinált egy kicsiattilát. 

Már saját gondolatotok sincs. Hajrá Fradi, hajrá Lakers, 

hajrá Sipró… a nevét se tudjátok elolvasni, nem hogy a 

könyveit! Mi agyatlan köcsögök vagyunk, és ezen nem lehet 

változtatni. Azért, mert színjátszunk, még nem leszünk oko-

sak. 

BÖBE Mégis erről beszélsz. Róla.  

ÁRPI Nem érdekel. Engem nem zárhat be. (mutatja) Itt valami 

mocorog. És az elég nekem. Még sok is.  

BÖBE És nem lehet, hogy ez volt a célja?  

ÁRPI Mi? 

BÖBE Hogy észrevegyük, kik is vagyunk.  

ÁRPI Én én vagyok. 

BÖBE Te te lettél. Nagy különbség. Mert egyedül nem megy. 

ÁRPI Egyedül lettem az, aki. 

BÖBE Emlékszel, amikor a jövőnkről beszélgettünk? Hogy kiből 

mi lesz? Mindenkitől azt hallottuk, hogy lesz egy háza, csa-

ládja, gyerekei, autója, jó melója… Ami most nincs. De ki 

mondta azt, hogy az útszélén ássa az árkot? Vagy koldul a 

Délinél? Vagy Baracskán tölti el a fél életét? Szerinted nem 

ez lenne a valóságos jövő? A realitás. Tudod, ilyen szavakat 

tanultunk tőle. Meg az álmodozást. Hogy tudnál hinni ma-

gadban, ha nem ismered meg Attilát? 

ÁRPI (csend) Akkor miért megy el? 

BÖBE Nem tudom. 

ÁRPI Mert hazugság volt az egész. 

BÖBE Csináljunk belőle igazságot. Akár nélküle… 

ÁRPI Nélküle nem lehet. 

 

 

- * - * - 
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(Albin várakozik. Jön Gyula.) 

 

ALBIN Végre! 

GYULA Hello... 

ALBIN Figyu, le kell foglalnod Szandit. 

GYULA Mert? 

ALBIN Tök mindegy. Be kell mennem a szobájába, mert van ott 

néhány cuccom. És nem akarom, hogy… mindegy. Megcsi-

nálod? 

GYULA Miért nem tudhat róla? 

ALBIN Mert 

GYULA Jó. 

ALBIN Lelépek innen. Ez egy szar. Anyámék beírattak egy normális 

suliba. És nem akarok könnyes búcsút. Vágod? 

GYULA Itt hagysz minket? 

ALBIN Mi az, hogy titeket? Ezt a kócerájt hagyom itt. Ne ragozzuk, 

foglald le Szandikát, és a tiéd lesz. (jön Szandi) Jön! (elro-

han) 

GYULA (Szandinak) Hello… 

SZANDI Szió. Albin? 

GYULA Nem tudom. Izé… a pályán láttam. 

SZANDI Köszi. (elindul) 

GYULA Szandi… 

SZANDI Igen? 

GYULA Semmi. 

 

(Szandi elmegy. Niki az egészet végignézte.) 

 

NIKI Szereted?  

GYULA Tessék? 

NIKI Szerelmes vagy belé? 

GYULA Semmi közöd hozzá! 

NIKI Nem érdemel meg téged. 

GYULA Hagyjál békén! 
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NIKI Jó. (kimegy) 

 

(Érkezik Misi és Krisztián.) 

 

MISI Helyzet? 

GYULA Semmi. 

KRISZTIÁN Életem legrosszabb napja ez. 

GYULA Mindenkinek. 

MISI Azért… lesz ez még jó is, nem? Egy csapat vagyunk. 

GYULA Na persze!  

KRISZTIÁN Mi van? 

GYULA Az van, hogy vége mindennek. Vége a csapatnak! Attila le-

lép, Albin lelép… 

MISI Albin? 

KRISZTIÁN Albin? 

GYULA Mindegy. 

KRISZTIÁN Mi van Albinnal? 

GYULA Itt hagyja a sulit. Itt hagy minket. 

MISI Jellemző. 

KRISZTIÁN Csapattag. Igaz csapattag. 

GYULA Milyen csapat? Milyen csapat! (elrohan) 

 

(Jön Albin.) 

 

ALBIN Hello, srácok. Rúgunk egyet? 

MISI Rúgnál? 

ALBIN Persze… mert? 

KRISZTIÁN Kell egy csapat. Ugye, Albin? 

ALBIN Milyen csapat? 

MISI Ez az: milyen csapat? 

KRISZTIÁN Áruló. 

ALBIN Mi van? 

KRISZTIÁN Szemét áruló! 
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(Nagyon megverik Albint.) 

 

 

- * - * - 

 

(Attilát várja mindenki. Böbe háttal a nézőknek duzzog. Misi és Krisztián 

hátul lógatják lábukat. Árpi fel-alá mászkál. A többiek téblábolnak. Guru-

lós bőrönddel érkezik Attila, megszólal a mobilja) 

 

ATTILA (halkan) Itt vagyok. (csend) Igen? (csend) Elraktam. Azt is. 

(csend) Muszáj elköszönnöm tőlük! (csend) Dehogy fognak. 

Ez csak egy munka volt. (csend) Sietek! 

 

(Elteszi a mobilt, erőltetett kedvességgel néz a gyerekekre.) 

 

ATTILA Hát… gondolom hallottátok, hogy el kellett vállalnom egy 

külföldi munkát. Sajnos nagyon gyorsan kell indulnom, meg 

kellett szervezni mindent, lakást, repülőjegyet, bankot elin-

tézni… ne haragudjatok, hogy nem szóltam. (csend) Szeret-

nék elbúcsúzni tőletek… 

ALIZ (Attila nyakába ugrik) Ne menj el! 

ATTILA (lefejti magáról) Aliz, el kell mennem. Jön majd egy új ta-

nár, őt is szeretni fogjátok. 

NIKI Én nem járok máshoz. 

ATTILA Gyere, Niki! (összeölelkeznek) 

GYULA Sosem felejtelek el! (kezet fognak) Sosem! (sírva megöleli 

Attilát) 

ATTILA Szandi? 

 

(Szandi nem tud megszólalni, nagyon sír.) 

 

ATTILA Nyugi… (körülnéz) Albin? 

SZANDI (sírva) Elment… 
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(Csend.) 

 

ATTILA (Misinek és Krisztiánnak.) Hello, srácok! (a fiúk csak inte-

nek) Hello… (hosszú csend után Árpinak) Gyere, vezérfar-

kas, adj egy bélást! (Árpi nem mozdul) Nem kell ebből ak-

kora ügyet csinálni! 

 

(Árpi odaáll Attila elé, aki még mindig nyújtja a kezét. Hirtelen hatalmas 

pofont ad a felnőttnek. Attila keserű mosollyal nézi a fiút. Árpi végül nem 

bírja, zokogva a nyakába borul. Hosszan búcsúznak.) 

 

ATTILA (leszedi magáról Árpit) Nincs itt a világ vége. (Böbének) Bö-

be? (nem válaszol) Hát jó… sziasztok. (kimegy) 

 

(Hosszú csend után Árpi, mint egy őrült, tör-zúz, ordít. A lányok ijedten 

sírnak, Gyula próbálja nyugtatni. Böbe és a két másik fiú meg sem mozdul. 

Végül mindenki lenyugszik. A lányok halkan szipognak, Árpi remegő test-

tel fújtat.) 

 

BÖBE Volt egy mosodás. Volt egyszer egy mosodás. Talán 

Minariknak hívták! Talán Robinzonnak! Talán másképp! 

Volt a mosodásnak egy álma. És egyszer csoda történt. 

Könnyekben úszott az egész világ! A boldogság könnyeiben. 

Mert teljesült az álom! A mosodás álma. Csabagyöngye! 

Huj-huj hajrá! Győzött a Csabagyöngye! (csend) A mesék-

ben így történik. A mesékben minden megtörténik. (csend) 

Volt egyszer egy mosodás. Volt egyszer egy csapat. (moso-

lyogva) Ez is csak egy mese? 

 

(Sötét.) 

 

Budapest, 2010. 


