AZ ÖRÖKSÉG

Írta
Schwechtje Mihály

A KÖZÖS SZÉGYEN REMÉNYE
Az örökség tétje mûvészeten túli. Ez a darab arra
figyelmezteti az olvasókat és a nézõket, hogy a magyar
cigányok és nem-cigány magyarok közös történetét az
áldozathibáztatás és a felelõsséghárítás narratívái
torzítják. Hogy harminc év szabadság nem volt elég az
együttélés új formáinak elképzeléséhez. Hogy a hatalmat
birtokló politikai osztály tagjai hovatartozástól, hirdetett
és valóságosan követett értékválasztástól, radikálisnak
látszó nézetkülönbségektõl függetlenül egyesültek az
alávetettek iránti részvétlenség bûnében. Hogy a "róluk" való
beszédet a hétköznapi rasszizmus szótára uralja. Hogy az
alávetettek ebbõl az örvénybõl többnyire csak lefelé találnak
kiutat, és akik mégis, néha, ritka kivételként a felszínre
vergõdnek, odafönn többnyire osztoznak minden magyarok közös
tehetetlenségében.
Schwechtje Mihály zavarba ejtõen egyszerû történetet mesél,
éppen ebben rejlik az ereje. Tisztán megfogalmazott tragédia,
egyszerre idézi emlékezetünkbe az Arany-balladák
feltartóztathatatlan végzetszerûségét, és a görög színház
ethoszát - a közösség megszólításának régi parancsát.
Schwechtje színháza politikus színház, harcol az idiotizmus
ellen, ha a szót a szigorú etimológia szerint olvassuk - az
ókori görögök még az apolitikus embert tartották idiótának,
azt, aki nem foglalkozott a polisz ügyeivel. Bátor, tehát
szokatlan vállakozás, mert pengeélen jár: akkor szakít a
politikai korrektség ál-humanista, tabukat állító
értelmezésével, amelyben a korrektség új szövetségének
felmondását többnyire illiberális rasszisták szorgalmazzák,
bûnbakot keresve. Azért teszi, mert a tabukat övezõ hallgatás
halálos lehet. A hasonlóság ugyanis itt és most nem a
véletlen mûve, a darab megtörtént esetet dolgoz fel, a szerzõ
korábban, egy kisjátékfilmet is forgatott az eladott gyerekek
ügyérõl. Schwechtje egy esetbõl általánosít, mondhatná
valaki, Petrivel szólva, de, sajnos, nem így van, a munka
nélkül maradt, létminimum alatt tengõdõ számkivetettek közül
egyre többen keresnek menekülést az olcsó szintetikus
drogokban.
Ebben a tragédiában mindenki elbukik, az is, aki látszólag
gyõz, mert a bûn természetrajzának ismeretében, annak
szabályait elfogadva és kihasználva törekszik a jóra. Csak
abban lehet reménykedni, hogy a hazából kimentett, még
bûntelen lélek idegenben jobb sorsra talál. És hogy az
önmagának megbocsátani képtelen bûnös, ha a
lelkiismeretfurdalás tébolyában is, de legalább az emlékét
megõrizte az isteni és emberi törvénynek.
Talán ezért is hívják Jusztinának.

Németh Gábor
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AZ ÖRÖKSÉG
ELSÕ JELENET
Az anya házában Péter ül lesújtva, fáradtan, szomorúan. A
bejárati ajtón kopog András.
PÉTER
Nyitva van, gyere! Nyitva van,
gyere!
ANDRÁS
Peti, nincs nyitva!
PÉTER
Szorul!
Odamegy, hogy segítsen. András kopog.
PÉTER (CONT’D)
Mondom, hogy szorul...
Kinyitja. András keze tiszta mocsok, ezért elhajol Péter
ölelésétõl.
ANDRÁS
Szevasz!
PÉTER
Le van szállva.
(az ajtóra utal)
Szevasz.
András határozottan megy befelé, nagyon kényelmetlen neki,
hogy ilyen sáros és olajos a keze.
ANDRÁS
Jaj Istenem...Vedd már le, segíts
már!
Széttárja a karjait, hogy Péter segítsen levenni a kabátját.
A kabáton látszik, hogy valami drága darab. (Wellensteyn,
Camel, Columbia stb..)
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PÉTER
Várj van...van valami...
ANDRÁS
(ingerülten)
Segíts már!
PÉTER
Húzzunk rá egy zacskót!
(a kezére utal, hogy ne
kenje össze a kabát
ujját)
ANDRÁS
Tök mindegy, vedd már le, meg
akarok szabadulni ettõl.
Szájával próbálja levenni az óráját, a mosdónál áll.
ANDRÁS (CONT’D)
Hihetetlen...
PÉTER
Mi, az olaj?
ANDRÁS
Nem... az utak. Semmi nem történt
itt, semmi... minden ugyanolyan.
Polgármester mit csinál?
PÉTER
Ez nem a községé... országút.
ANDRÁS
Kikerüli a lukakat. Ez kráter volt,
nem is kátyú, baszki. Mintha
szõnyegbombázás lett volna itt.
Lebombázni ezt az egészet a
picsába, az volna a legjobb. A
buszsofõr meg mit hisz, hogy
gombászni voltam? Alig akart
megállni, utána meg úgy bámult az
Euróra...
PÉTER
Kocsival mi van?
ANDRÁS
Tengelytörés... Soha ne vegyél
kínai Volvót... Ezeket a
szervízeseket ismered?
PÉTER
Nem tom...
ANDRÁS
Valami Kormosék,
Patnakiak.
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PÉTER
Nem ismerem. Én mindig Barcikára
viszem márkaszervízbe.
ANDRÁS
Gyerekek?
PÉTER
Megvannak.
ANDRÁS
Elmondtad nekik?
PÉTER
Persze. Azt beszéltük Katával, hogy
most van ez a csomó papírmunka, meg
intéznivaló, úgyhogy pár napra
átmennek anyósékhoz.
András közben a zárójelentést nézegeti.
PÉTER (CONT’D)
A nagyobbat jobban megviselte.
Nézegettem, volt pár aláírnivaló,
azokat én aláírtam, a legtöbbet...
meg azt hiszem, az utolsó lapot
majd vissza kell adni.
ANDRÁS
Mikor beszéltél vele utoljára?
Magánál volt?
PÉTER
Nem. Mondtam a telefonban, hogy
nem.
ANDRÁS
Ez nem jutott el az agyamig.
PÉTER
Mer’ ugye...Mikor volt? Szombat
reggel...Ma ugye szerda
van...vasárnap bent voltam vele
egész nap, és akkor még a... szóval
még a szemét kinyitotta.
András a zárójelentést olvassa.
ANDRÁS
Ühümm...
PÉTER
Szóval akkor még magához tért.
Beszélni nem beszélt, de tudod, úgy
nézegetett... Meg szerintem
tudta...
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ANDRÁS
Magánál volt.
PÉTER
Asszem, meg is ismert. Aztán
vasárnap este kapott még egyet...
Valami... azt magyarázták...biztos
jobban tudod, hogy valami... hogy
azt hitték elõször, hogy elkezdett
fölszívódni a fejében ez a...
ödéma? Az a neve? Ömleny?
ANDRÁS
Na jó, jó, majd felhívom õket
délután és beszélek velük.
Szerintem bemegyek.
PÉTER
Mindegy... és akkor egy másik
helyen is... úgyhogy akkor, akkor
már nem volt magánál. Csak vártuk,
hogy vége legyen.
ANDRÁS
Beszélek a fõorvossal és akkor majd
meglátjuk jó? Ez alapján bármi
lehet.
(a zárójelentésre utal)
PÉTER
Meddig maradsz?
ANDRÁS
Hát ez a kocsi most
megbonyolítja... nem tudom, azt
mondják, hétvégéig már nem lesz
alkatrész. Legkésõbb jövõ hét végén
szeretnék visszamenni. Muszáj
dolgoznom. Tényleg, milyen temetés
lesz?
PÉTER
Ja. Nem is mondtam. Hamvasztást
akart. Ami igazából kurvára
megbonyolítja, mert itt nagyon nem
szokás az ilyen. Mikor meghallották
eléggé ki voltak. Ahhoz képest,
hogy már tíz éve megcsináltatta a
feliratot a sírra...
(nevet)
ANDRÁS
Megcsináltatta? Minek?
PÉTER
Tudod, hogy ne legyen vele gondunk.
Na...
(MORE)
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PÉTER (CONT'D)
hát az aranyozás már rég lekopott.
Szóval ugyanott vagyunk...

Nevetnek.
ANDRÁS
Cuki.
PÉTER
Még be kell ugranom az anyóshoz,
van ilyen felfújhatós kiságy a
gyerekeknek, azt átviszem. Nem tom,
te maradsz? Alhatsz nálunk.
ANDRÁS
Nem, nem dehogy, el leszek itt.
PÉTER
Jó, jó a régi szobám még megvan.
Kábé ugyanúgy... Valahol a te ágyad
is... a padláson talán... Ha
akarod.
ANDRÁS
Nem, nem dehogy... Apát felhívod?
Vagy felhívjam én?
Én beszélek vele délután, csak,
hogy...Felhívhatjuk együtt is...
PÉTER
Nem, nem, hívd fel te. Nagyon régen
beszéltem már vele. Na, indulok
akkor.
ANDRÁS
Jó, hát akkor...sajnálom, hogy nem
értem ide.
PÉTER
Nem...ne...hát...úgyse fogta volna
föl, hogy te vagy az.
Indul.
PÉTER (CONT’D)
Egy levesre azért gyere át este.
ANDRÁS
Jó. Jó.
PÉTER
Van, anyának a kocsija, a kis
Suzuki, azt tudod használni, ha
kell. Itt van a kulcsa a fiókban, a
forgalmi meg az autóban a
napellenzõnél.
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ANDRÁS
Jó, oké, nem hiszem, hogy kelleni
fog.
PÉTER
Elmondtam mindent...a..termosztát,
az néha lekapcsol. Nem tom, németbe
már, gondolom, nincsenek ilyenek...
András nevet.
ANDRÁS
Termosztátok? Azért még vannak...
PÉTER
Ha az örökégõ kialszik, a piros
gombot kezd el nyomogatni. Ha meg
arra se, akkor basszál bele.
ANDRÁS
Jó. Jó. Vagy felhívlak, hogy gyere
át és basszál bele.
PÉTER
Vagy hívj.
Kezet nyújt. András most már képes megölelni testvérét.
ANDRÁS
Szevasz.
PÉTER
Szevasz.
(Ajtó elõtt még
visszafordul)
Ja, amúgy Anyánk rád hagyta a
praxist.
Kimegy.
MÁSODIK JELENET
András az olajat takarítja a kezérõl, mikor Juló néni belép.
JULÓ NÉNI
András!
ANDRÁS
Szia, szia Juló néni!
Megölelik és puszilják egymást.
ANDRÁS (CONT’D)
Jaj, de jó, hogy átjöttél.
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JULÓ NÉNI
(az ölelésben)
Jaj, de erõs vagy te.
Majd zokogni kezd.
ANDRÁS
Késve érkeztem, nem értem már oda.
JULÓ NÉNI
Aznap reggel még találkoztunk, és
semmi sem látszott rajta. Hoztam
egy kis almás sütit.
ANDRÁS
Jaj, köszönöm.
JULÓ NÉNI
(megint pityeregni kezd.)
Úgy szerettem, mintha a saját
testvérem lett volna. Nem látszott
rajta semmi. Csak szervezte itt a
falu ügyeit szakadatlanul. Hát,
aztán, úgy látszik magára meg nem
figyelt eléggé orvos létére.
ANDRÁS
A mákosból nincs véletlenül?
JULÓ NÉNI
Az most nincs, nem tudtam, mikor
érkezel, de csinálhatok.
ANDRÁS
Mindenképp! De mazsolával. Az
lehet, hogy két tepsivel csinálsz?
Egyet elvinnék magammal.
JULÓ NÉNI
Hát, hogyne Andriskám.
ANDRÁS
Kínálhatlak valamivel? Nem fázol?
Nincs itt hideg?
JULÓ NÉNI
Nem, nincsen. Egy pálinkát igyunk
meg.
ANDRÁS
Pálinkát?
JULÓ NÉNI
Ott lesz a kamrában.
András a kamrába megy.
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ANDRÁS
Itt, hol? A demizson?
JULÓ NÉNI
Nem, abban bor van.
ANDRÁS
Jó?
JULÓ NÉNI
Hát olyan guggolós.
ANDRÁS
Huh.
JULÓ NÉNI
Szemben veled vannak a
baracklekvárok, és alatta egy
ásványvizes flakonban van a
pálinka.
ANDRÁS
Megvan. Ki csinálta?
JULÓ NÉNI
Hát mink. Vegyes.
András tölt belõle. Odaadja Juló néninek.
JULÓ NÉNI (CONT’D)
Olyan nincs, hogy te nem iszol!
Tölt Andrásnak. Õ elfogadja, hogy nincs más választása.
JULÓ NÉNI (CONT’D)
Még majd azt meséled németbe’, hogy
egy olyan vagyok, aki magában iszik
a vénasszony. És asszony van?
ANDRÁS
Barátnõm van.
JULÓ NÉNI
Hát korban vagy már hogy házasodj.
ANDRÁS
Hát te már foglalt vagy Juló
néni... úgyhogy...
JULÓ NÉNI
Hát most özvegy vagyok...
ANDRÁS
Hát akkor viszlek magammal
“németbe”.
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JULÓ NÉNI
Olyan jóképû fiatalember lett
belõled... Már mikor gyermek
voltál, láttam, hogy szép férfi
leszel.
ANDRÁS
Tényleg, és Lacival mi van?
JULÓ NÉNI
Megvan. Fuvarozik.
ANDRÁS
Na. Gyerek van már?
JULÓ
Van, persze, három fiúcska.
Építkeznek. Kicsi lett a hely.
ANDRÁS
És járnak át sokat?
JULÓ
Hogyne!
ANDRÁS
És a gyerekek felfedezték már a
videogyûjteményt?
JULÓ
Hát fel bizony. Meg a számítógépet
is.
ANDRÁS
Neee. A Commodore-t? Az még megvan
és mûködik?
JULÓ
Megvan fiam, épp a múlt héten
helyeztük nekik üzembe.
ANDRÁS
Akkor lehet, hogy átmegyek
valamikor, és játszom egyet vele?
JULÓ
Hogyne lehetne, tudod, akkor jössz,
amikor akarsz, tudod, hogy nálunk
otthon vagy. Csak jönnél gyakrabban
Andriska.
ANDRÁS
Nagyon sokat dolgozom. Sok a beteg
gyerek ott is. De sokat gondolok
rátok. Laci is hiányzik.
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JULÓ
Mondtam is Lacinak valamikor, hogy
azok voltak a legszebb éveink,
mikor nyaranta te is itt voltál, és
Lacus, Péterke meg te
megtöltöttétek gyerekzsivajjal a
házat.
ANDRÁS
Ezek nekem is szép emlékek.
JULÓ
Tényleg, a temetés?
ANDRÁS
Péter szervezi. Hamvasztás lesz.
JULÓ
Hamvasztás? Hát nem való az.
ANDRÁS
Anyám így akarta.
JULÓ
Hát... hát...Kalács, bor? Kell
valamiben segítsek?
ANDRÁS
Nem tudom...Péterék intézik
szerintem. Én legkésõbb jövõ hét
végén hazamegyek.
JULÓ
Nem maradsz a temetésre?
ANDRÁS
Nem. Nem, hát dolgoznom kell.
JULÓ
De hát az anyád...nem úgy van az...
ANDRÁS
Anyának ez már mindegy.
JULÓ
Úgy szeretett téged az édesanyád.
Sértett vagy. Pedig az élet
bonyolult ám, Andriskám. Egy válás,
nem könnyû, ott osztozni kell.
ANDRÁS
Nem a válás Juló néni. Amikor itt
voltam, akkor is folyton lepasszolt
hozzád, hát, te is ezt mondod.
JULÓ
Hát de csak mondtam, milyen jó volt
az...
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ANDRÁS
Jól van. Jól van.
Juló feláll, indulni készül.
JULÓ
És apád tudja?
ANDRÁS
Még nem.
JULÓ
Na, megyek. Megcsinálom azt a
mákosat.
András is feláll. Megöleli Juló nénit. Hosszan.
ANDRÁS
Drága Juló néni.
Juló megy el, még, ahogy távozik mondja.
JULÓ
Ezt tedd el!
Kétezer forintot András markába tesz.
ANDRÁS
Jaj ne már Juló néni!
Juló elmegy. András szégyelve magát még utána szól.
ANDRÁS (CONT’D)
Köszönöm szépen!
HARMADIK JELENET
Péter érkezik az anya házába reggel. András kávézik.
ANDRÁS
Na, hogy vagy?
PÉTER
Elszoktam én már ettõl. Mondtam,
hogy azt az utolsót, azt már nem
kéne. Te hogy aludtál?
ANDRÁS
Én? Mint akit agyon vágtak. Kérsz
kávét?
PÉTER
Jól esne, köszi!
Ez anyának a végrendelete. Ebben
van, hogy elméletileg a praxis a
tiéd.
(MORE)

13.
PÉTER (CONT'D)
Arra gondoltam, beszéljünk errõl
egy picit, mert akkor az egészen
túl vagyunk.

ANDRÁS
Min?
PÉTER
Utána meg már lehet örömködni.
Tudod.
ANDRÁS
De hát mit? Mit kell ezen beszélni?
Praxist, azt intézem. Eladom. Nem
egyértelmû az egész?
PÉTER
De. De, csak ezen gondolkoztam,
hogy nézd... itt van három
dokumentum, ez a praxisról szól
külön, van rajta valami orvosi
kamarai nem tom micsoda... ezek az
ingóságok: A családi ház, ami
elméletileg ugye a kettõnké, itt
vannak a papírok, amik a szõlõrõl
szólnak...Tudod, amit még a
nagyfater vissza kárpótlási
jegyezett. Ezt rám hagyta anya. Na,
és akkor itt a harmadik, ezek ilyen
kis kalkulációk... merthogy van egy
tervem. Láttam, hogy Pesten meg a
Balatonon a népek teljesen rá
vannak indulva a háztáji retekre,
meg megõrülnek a kukacos almáért.
Elképesztõ pénzeket kifizetnek
ezekért, ha rá van írva, hogy
õstermelõi vagy bio. Háromnégyszeres árat is megadnak érte.
Na, itt meg itt van ez a falu, úgy,
hogy nincs munka, és arra
gondoltam, bevonnám itt a
lakosokat, hogy kezdjenek
õstermelõi munkát. És felépítenék a
falu nevével egy brandet. Hogy
fogalom legyen a bergácsi retek.
ANDRÁS
(nevet)
Bergácsi retek...
PÉTER
Jó...vagy a bergácsi tojás. Úgy,
mint a vecsési káposzta, tudod.
ANDRÁS
Hát igen, végülis az is elég hülyén
hangzik.
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PÉTER
Na, aztán õk is megcsinálták
valahogyan...
Ehhez persze meg kell felelni egy
csomó feltételnek, de legalább
csinálnának itt valamit az emberek.
Nekem most itt van ez a
vadásztatás, és szerencsére jönnek
az olaszok, meg a franciák fürjekre
lövöldözni.
ANDRÁS
Mire?
PÉTER
(tagoltan próbálja
kimondania lehetetlen
szót)
Fürjre.
ANDRÁS
Itt vannak fürjek?
PÉTER
Hát, most már egyre kevesebb...
Na, de szerencsére a polgármester
is partner a külföldiek
idecsábításában. Szóval lenne itt
egy biogazdaság, amibe bevonnám a
megörökölt szõlõt, mind
földterületet, meg a falu
lakosainak a kertjei is munka alá
lennének vonva, és ezt összekötném
egy vadászház-panzió projekttel.
ANDRÁS
Jó, de nekem mi közöm ehhez?
PÉTER
Itt vannak a kalkulációk. A
városból kértem szakértõi
véleményeket. Nekem ehhez kellene
még 12 millió forint, hogy hitelt
kaphassak. Na most Anya háza hat
milliót ér, ebbõl három a tiéd, és
ott van a praxis, aminek
utánanéztem. Pesten tizenkét
milliót is megadnak egy ilyenért,
akkor az itt kábé a felét érheti.
Mégis négy község tartozik anyánk
alá. Tehát tulajdonképpen én
örököltem három milliót, te pedig
kilencet. Illetve nekem még ott van
a szõlõ, ami maximum két milliót ér
meg. Vagyis te négy millióval
többet kaptál.
(MORE)

15.
PÉTER (CONT'D)
Gondolkoztam ezen, és arra
jutottam, biztos így akart téged
kompenzálni anyánk, azért, mert
lemondott rólad apa javára.

ANDRÁS
Jaj, Péter, ugyan már!
PÉTER
Nem, nem, akkor mi más oka lett
volna?
ANDRÁS
Nem tudom, talán logikusnak tûnt,
nekem adni, mivel én lettem orvos.
PÉTER
Nem is ez számít. A lényeg, hogy
nekem most kellene az a tizenkét
millió, és gondolom, te meg vissza
akarsz menni németbe, szóval, nem
tudom...ott ez nem valami nagy
pénz. Szóval nézd át. Itt vannak a
kalkulációk, elég biztos üzlet.
ANDRÁS
Peti, mit akarsz mondani?
PÉTER
Csak érdekel, mik a terveid az
örökséggel.
ANDRÁS
Semmi. Eladom a praxist, amilyen
gyorsan csak lehet.
PÉTER
Mert, ha nincsen terved, esetleg
átruházhatnád rám az egészet, és
akkor én beleforgat...
ANDRÁS
Átruházhatnám? Mit jelent az a szó,
hogy átruházhatnám?
PÉTER
Hát mondjam németül?
ANDRÁS
Nem Peti, ne vicceljük el.
PÉTER
Mennyit keresel Németországban egy
hónapban? Hálapénzzel együtt?
ANDRÁS
Várj egy picit. A hálapénz, az egy
speciálisan magyar találmány.
(MORE)

16.
ANDRÁS (CONT'D)
Németországban ez máshogy mûködik.
Lehet, hogy te ezt úgy gondolod,
hogy ott kacsalábon forgó palotában
élek, de ez nem így van. Dolgozom,
nem élek rosszul, azt nem állítom,
fõleg az itteni viszonyokhoz
képest.

PÉTER
Akkor kölcsönkérem a pénzed, vagy
szállj be az üzletembe.
ANDRÁS
Engem nem érdekel az üzlet.
PÉTER
Gondoltam, ezért javasoltam az
átruházást.
ANDRÁS
Figyelj, tudok mit kezdeni azzal a
pénzzel, de az is igaz, hogy ha nem
lenne, akkor sem lenne tragédia.
Viszont bírnám, ha nevükön lennének
nevezve a dolgok. Hogy nem úgy
hívnánk, hogy átruházhatnád, hanem,
mondjuk, hogy add nekem. Vagy hogy
szerinted ez neked jár, mert te
voltál az igazi fia, téged nevelt.
Én meg csak a nyári szünetes
látogató, akinek olyan nagyon semmi
sem jár.
PÉTER
András, ne kezdjük már ezt!
ANDRÁS
De hát nem errõl beszélgetünk? Nem
arról van szó, hogy az anyámnak
engem kompenzálnia kell, mert nem
voltam veled egyenértékû? És hogy
te most ezt is elkérnéd?
Kompenzálni... olyan, mint mikor a
hõsi halottak rokonait pénzzel
honorálják. Mintha pénz
helyettesítené az élõ embert.
Kilenc millió egy elveszett
gyerekkorért...
PÉTER
Az üzleti tervemrõl beszélgetünk.
ANDRÁS
Ja jó, bocsánat. Mindegy. Mindenrõl
lemondok. Hol írjam alá?
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PÉTER
Nem. Semmit nem kell aláírnod. Csak
gondoltam megbeszélhetnénk.
ANDRÁS
Megbeszéltük. Szervusz.
Péter érti, hogy jobb, ha most lelép.
NEGYEDIK JELENET
András egyedül az anyja házában: a hagyatékot számolja fel.
Kidobál kacatokat, diavetítõvel fényképeket nézeget. Péter és
õ gyerekként. Másik fényképeken az anyja olyan gyerekekkel,
akiket gyógyított. A képeken olyan, mint Teréz anya, akit
körülvesznek a gyerekek. Juló néni lép be.
JULÓ
Andriskám, elégettem, nagyon
elégettem a kezemet. Nekimentem a
kályhának, mert a macskák ott
ugráltak a lábam elõtt.
ANDRÁS
Jaj, gyere, megnézem. Tettél rá
valamit?
JULÓ
Semmit. Szaladtam ide.
ANDRÁS
Na gyere, gyere, megnézzük.
András téblábol, nem találja a megfelelõ helyet a
vizsgálathoz.
ANDRÁS (CONT’D)
Menjünk át a rendelõbe!
Átmennek, András kezelésbe veszi Juló nénit.
ANDRÁS (CONT’D)
De hogy volt? Megszédültél?
JULÓ
Nem. A macskák miatt volt. Folyton
láb alatt vannak.
ANDRÁS
Ez most kicsit fájni fog.
A Polgármester érkezik.
POLGÁRMESTER
Szép, jó napot kívánok!
Na, máris munkában? Jó ezt látni!
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JULÓ NÉNI
Ferike! Õ a polgármester!
POLGÁRMESTER
Szervusz! Bredár Ferenc!
ANDRÁS
Doktor Szabó András!
POLGÁRMESTER
Részben ezért is jöttem, hogy most,
hogy megörökölted anyád után a
praxist...Számíthatunk-e rá, hogy
maradsz egy ideig?
ANDRÁS
Nem. Eladom a praxist. Az autómat
megcsinálják, és megyek haza.
POLGÁRMESTER
Csak, mert hogy telefonálgattam, és
nem úgy néz ki, hogy hamar találunk
ide új orvost. Nem hiszem, hogy el
tudod adni. Anyád miatt mi nagyon
szerencsések voltunk, mert a
környékbeli négy településsel
együtt elmondhattuk, hogy van
orvosunk. Ezt a megyében nem sok
helyen mondhatták el.
JULÓ NÉNI
Andriskám, a falunak szüksége van
rád.
ANDRÁS
Ne mocorogjál, mert így nem
tudom...
POLGÁRMESTER
Mondd, el tudnád mondani, mik az
igényeid, mert mi azt beszéltük a
közgyûlésben, hogy megpróbálnánk
megteremteni neked a körülményeket
ahhoz, hogy szívesen maradj!
Családod van odakinn?
JULÓ NÉNI
Csak barátnõje van neki.
POLGÁRMESTER
Na, gratulálok. Magyar?
ANDRÁS
Magyar. Nagyon kedvesek vagytok,
hogy így gyõzködtök...de...
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POLGÁRMESTER
A pénzen túl mit tud nyújtani neked
az a Németország?
ANDRÁS
Hát ha én azt most elkezdeném
sorolni...
POLGÁRMESTER
Voltam én is ott, világlátott ember
vagyok... és meg kell mondjam, nem
gyõzött meg. És tudod, miért? Mert
nincs ott olyan jó emberanyag, mint
itthon.
Mi egy nagyon szeretõ, jó közösség
vagyunk, nálunk az orvos nagy
becsben van tartva. Csupa jó
emberek, akiknek a helyükön a
szíve.
JULÓ NÉNI
Mind olyan jó emberek, mint én
vagyok.
POLGÁRMESTER
Meg még olyanabbak!
Szóval, mi adnánk itt pénzt,
paripát, fegyvert... A barátnõ
mivel foglalkozik?
ANDRÁS
Bankban dolgozik.
POLGÁRMESTER
Hát azt baszhatjuk... de talán
máshogy kompenzálhatnánk.
ANDRÁS
Ne már, de tényleg... Nekem van ott
egy életem...barátaim...
POLGÁRMESTER
Itt négy település lenne a barátod,
András!
JULÓ NÉNI
Andriskám, a falunak szüksége van
rád!
POLGÁRMESTER
Nem akartam én ezzel elõjönni, de
ha muszáj: Hát nem itt jártad ki az
iskolát? Nem ez az ország nevelt
fel, adott a kezedbe hivatást? Van
olyan is, hogy kötelezettség! Ha én
lennék a Hippokratész, beleírnám az
eskübe, hogy magyar orvosnak
Magyarországon a helye.
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JULÓ NÉNI
Ne, Andris, ez fáj! Megyek,
hagyom, hogy megbeszéljétek...
POLGÁRMESTER
Jaj, nem akarok én zavarni,
csináljátok csak, csak még egy
mondat, tényleg....Anyádnak, aki a
közösségünk egyik tartóoszlopa
volt, szervezünk egy kis
megemlékezést péntek délután kettõ
órára, és állítanánk neki egy
szobrot közvetlenül az önkormányzat
mellé. Szujó Pista bácsi
nyugalmazott fafaragómester,
községünk egyik híressége, egy
régebbi, parlagon maradt Szûz Mária
szobrát, néhány ügyes
fejszecsapással átalakította anyád
mellszobrává, négyen-öten kicsit
utána mentünk csónaklakkal, és
készen is van. Szeretnénk, ha Péter
mellett te is tartanál egy rövid
beszédet. És remélem addigra, mint
a közösség új orvosát is
bemutathatlak a falubelieknek...
ANDRÁS
Ne haragudjatok, de megint nemet
kell mondanom. Nem tudom, mit
mondhatnék. Alig ismertem anyámat.
JULÓ NÉNI
Jaj, ne mondd már ezt fiam,
Andriska úgy szerette az
édesanyját...
ANDRÁS
Na, hát akkor mondjon beszédet Juló
néni, beszéljen Péter, ahogy téged
megismertelek, te biztosan fogsz
beszédet mondani, én nem szeretnék!
A polgármester indul.
POLGÁRMESTER
Na, látom, határozott egyéniség
vagy, mint az anyád volt, mi ezt
nagyon szeretjük. Gondolkozz kicsit
még, péntekig van idõ. Kérlek,
szedd össze nekem, hogy milyen
igényeid lennének, ha mégis
maradnál nálunk!
András csak sóhajtozik már, nincs kedve ellenkezni. Kezet
fognak.
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POLGÁRMESTER (CONT’D)
Van anyádnak egy alapítványa. Errõl
tudtál?
ANDRÁS
Nem tudtam.

Na, mindegy, hát van, és az
alapítói jogok miatt be kellene
jönnöd! Holnap?
ANDRÁS
Persze.
POLGÁRMESTER
Addig akkor gondold át, milyen
feltételekkel maradnál náluk. Várom
a listát! Szervusz.
ANDRÁS
Ferenc... kérlek ne...
A polgármester mosolyogva elmegy.
ÖTÖDIK JELENET
András a barátnõjével beszél telefonon.
ANDRÁS
Halló, zavarok? Nem, hát semmi.
Várok a kocsira. Próbálok rendet
tenni, meg hallgatom, hogy az anyám
egy szent volt, csak én nem tudtam
róla. Na de azért hívlak, hogy van
anyámnak pohara, olyan kávés, mint
amit a flohmarkton néztél. Az a kis
kávés. A vastag falú. Van belõle
hat darab. Ugyanaz. És, hogy az
kell nekünk?
Hallgat.
ANDRÁS (CONT’D)
De mért? Ugyanaz, mint, amit te
vettél volna. Hogy lenne más?
Ugyanaz. Itt van a DDR felirat az
alján. Nem vagyok hülye. Ugyanaz a
pohár.
Hallgat.
ANDRÁS (CONT’D)
Nem. Nem egy halotté, az anyámé. És
amit a piacon veszel, arról honnan
(MORE)
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ANDRÁS (CONT’D)
tudod, hogy nem egy halotté volt?
Jó. Jó. Dehogy fölényeskedek. Nem,
nekem nem kell, csak gondoltam.

Észreveszi, hogy belépett a bolond nõ.
ANDRÁS (CONT’D)
Jó. Mindegy. Most leteszem.
JUSZTINA
Beteg a gyerekem, nézze meg!
Nyújtja a telefonját, egy fényképpel a gyerekrõl.
ANDRÁS
Nem. Nem én vagyok itt az orvos,
csak...
JUSZTINA
Ha az anyja is orvos volt, akkor
maga is az!
ANDRÁS
Hát véletlenül én is orvos vagyok,
de...
JUSZTINA
Nagyon beteg. Lázas. Nézze meg.
A telefont tukmálja.
ANDRÁS
Nagyon szép gyerek, de így nem
tudom megvizsgálni. Be kellene
hozni.
JUSZTINA
Nem bírok vele. Nem tudom behozni.
Nem bírok vele. Fekszik.
ANDRÁS
Mik a tünetek?
JUSZTINA
Lázas. Fekszik. Hörög.
ANDRÁS
Hörög?

Köhög.

JUSZTINA
Nem. Nem tudom.
ANDRÁS
Mióta?
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JUSZTINA
Egy ideje.
ANDRÁS
Nézze. Így nem tudom. Be kellene
hozni.
JUSZTINA
(felvisít)
De nem érti, hogy nem tudom
behozni? Nem hallgat rám.
ANDRÁS
Voltak anyámnál korábban?
JUSZTINA
Igen.
ANDRÁS
Jó, jó, mondjon egy nevet!
JUSZTINA
Én. Jusztina.
ANDRÁS
Nem, a fia nevét mondja meg, legyen
szíves!
JUSZTINA
Dehát az anyja vagyok.
ANDRÁS
Megmondja a fia nevét, és akkor meg
tudom találni?
JUSZTINA
Ricsike.
ANDRÁS
Ricsike. Milyen Ricsike?
JUSZTINA
(hosszan gondolkodik a
vezetéknevén)
Az apja után volt... Balogh
Ricsike?
Kikeresi a kartonját.
ANDRÁS
Nyolc éves a gyerek ugye?
JUSZTINA
Hát...ööö...igen.
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ANDRÁS
Jó. Hat éves oltása az hiányzik,
azt pótolni kell.
JUSZTINA
Az anyja?
ANDRÁS
Az anyám? Az anyám meghalt.
JUSZTINA
(legyint a kezével, mintha
most eszébe jutna, hogy
ezt már tudja.)
Ja. Igen, igen.
JUSZTINA (CONT’D)
Eljön? Megnézi?
Tudja, hogy hova kell, nem?
ANDRÁS
Ez a cím, ez jó?
(a kartonból nézi ki a
címet)
Gödrös utca hat?
JUSZTINA
Igen, az a jó. Vagyis nem jó, mert
kettõ hat van. Majdnem szemben, is
van egy hat, de mi voltunk elõbb.
Na. Mi nem az a hat vagyunk. Mer’
az volt már, de aztán mi
felépültünk, és miénk is hatos
lett, és az a hat a jó. Úgy kell,
hogy kijön a faluból, és ezen az
oldalon le tetszik kanyarodni, és
menni elõre. A Gödrös utca hatig.
Van egy ilyen kapu, színes
zászlókkal. Hiányos. Kapart a
festék a kapun.
ANDRÁS
Igen, igen. Délután megnézem. Jó?
Gödrös utca hat.
JUSZTINA
De mindenképpen tessék eljönni,
engem megöl a gyerek, ha nem
tetszik megnézni! Nem bírok vele.
ANDRÁS
Hát megölni biztos nem fogja...
Igen. Megnézem.
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HATODIK JELENET
András megérkezik a Bolond nõ házába.
ANDRÁS
Jó napot. Sikerült megtalálnom a
hatost. A kerítés tényleg nagyon
jellegzetes.
JUSZTINA
Igen. Még a Ricsike csinálta.
András látja, hogy nagy a tisztaság odabenn. A cipõjérõl
folyik az olvadt hó. Leveszi a
cipõjét.
ANDRÁS
Hogy bírják ezt a hideget?
JUSZTINA
Hát bírjuk. Fûtünk.
ANDRÁS
Gyerek jobban van?
JUSZTINA
Bent van a szobában. Tessék
megnézni!
Most is fekszik.
Jusztina kényszeresen takarítani kezdi az olvadt havat András
cipõje után. András bemegy a szobába. Az ágy üres.
ANDRÁS
Arra? Elbújt? Ricsi? Nahát. Itt
nincs. Kiment?
Körbe néz, nincs-e az ágy alatt vagy máshol.
ANDRÁS
Jusztina, segítene? Nincs itt a
gyerek.
JUSZTINA
Ott van. Fekszik.
Bejön.
ANDRÁS
Hát itt nincs. Kiment?
Már mindketten az ágy fölött állnak.
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JUSZTINA
Na. Hát mondom, hogy itt fekszik.
Andrásnak leesik, hogy akkor itt nem lesz semmilyen gyerek.
ANDRÁS
Jusztina, nem fekszik senki az
ágyban!
JUSZTINA
Itt fekszik, nem tetszik látni? Nem
bírok vele.
ANDRÁS
Jusztina, a kutyusra gondol?
JUSZTINA
Nem, itt fekszik mellette Ricsike.
Lehajol a nem létezõ gyerekhez és a fülébe súg.
JUSZTINA (CONT’D)
Itt van a doktorbácsi. Itt van, és
megvizsgál. Ne félj, a doktornéni
már meghalt.
Jusztina feláll.
JUSZTINA (CONT’D)
Na meg tetszik...?
ANDRÁS
Igen. Igen. Kimenne? Megkérhetem?
Itt maradhatunk Ricsivel kettesben?
JUSZTINA
Igen.
Jusztina kimegy. András nem tudja mi tévõ legyen. Leül.
Kicsit téblábol. Utána kimegy.
ANDRÁS
Jusztina! Megvizsgáltam. Nincs nagy
baj.
Kimegy és elkezdi felhúzni a cipõjét, hogy addig is
kitalálja, hogy mit is mondjon.
ANDRÁS (CONT’D)
Fõzzön egy teát. Van itthon tea?
JUSZTINA
Mi nem iszunk.
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ANDRÁS
Kéne beszerezni. Meg vigye ki a
kertbe idõnként. Mozgassa meg,
nehogy tüdõgyulladást kapjon, hogy
ott fekszik. Maga? Maga jól van?
Írjak fel valamit?
JUSZTINA
Nem. Én nem. Jól vagyok.
ANDRÁS
Aludni tud?
JUSZTINA
Amikor, akkor igen.
ANDRÁS
Nyugtatót nem szed?
JUSZTINA
Nem. Nem.
ANDRÁS
Nagyon húz itt be a hideg. Tegyen
valamit az ajtó elé, mert nagy a
huzat. Nehogy Ricsike megfázzon.
Fûtés? Van elég fájuk?
JUSZTINA
Hát megoldjuk. Fûtünk, ami van.
Eljárok gyûjteni.
ANDRÁS
Jól van. Hamarosan visszajövök, ha
jobban lesz, esetleg be is oltom.
Viszlát!
HETEDIK JELENET
András a házból kijövet meglát a szomszéd kertben egy alakot.
Az alak imbolyog, ekkor még nem világos, hogy teljesen be van
állva.
ANDRÁS
Jó napot! Jó napot! Dr. Szabó
András vagyok! Én vagyok itt az új
gyerekorvos! Most voltam kint a
szomszédjuknál, a Farkas
Jusztinánál megnézni a gyerekét, a
Ricsikét. Aki nem volt itthon, csak
szeretnék érdeklõdni, hogy, láttáke mostanában?
DROGOS FÉRFI
Máma reggel.
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ANDRÁS
Ma reggel?
DROGOS FÉRFI
Máma reggel.
ANDRÁS
Hol?
A házból a félhomályból kinéz egy nõ.
Drogos nõ
Az utcán focizott a miénkkel!
ANDRÁS
A maguk gyerekével? Köszönöm
szépen! És...Jusztinával szoktak
beszélgetni?
DROGOS FÉRFI
Máma reggel.
ANDRÁS
Ma reggel beszélgettek?
DROGOS NÕ
Kiszaladt az utcára a gyermek.
ANDRÁS
Értem, de a Jusztina szokott
magukhoz átjárni?
DROGOS FÉRFI
Hát hogy mondjam... Nem olyan
emberek vagyunk.
DROGOS NÕ
Néha...Nem szokott.
ANDRÁS
Értem. Köszönöm, de ha holnap
kijövök, itthon találhatom
Ricsikét?
DROGOS NÕ
Persze. Miért most nincs otthon?
ANDRÁS
Nincsen. Hát ezért kérdezem. Na
viszontlátásra!
DROGOS FÉRFI
Hallod, én nagyon bírlak téged!
Bírlak! Nagyon bírlak!
(a drogos nõnek)
Nagyon bírom!
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NYOLCADIK JELENET
András bemegy a rendõrségre.
ANDRÁS
Jó napot! Szabó András vagyok, a
Porkoláb doktornõ fia vagyok.
RENDÕR
Madarász Norbert! Ja, maga az új
orvos.
ANDRÁS
Ja, nem, nem én csak látogatóban
vagyok itt.
RENDÕR
Na, üljön le! Ülj le, mi helyi
“értelmi seggek” tegezõdhetünk nem?
(nevet a poénján)
ANDRÁS
Ja, persze.
RENDÕR
Kávét, teát, vizet?
ANDRÁS
Nem, nem, köszönöm, csak egy
kérdésem van.
RENDÕR
Igen?
ANDRÁS
Farkas Jusztinánál voltam kinn a
telepen...
RENDÕR
Kórea.
ANDRÁS
Hogy?
RENDÕR
Semmi, csak így hívjuk egymás közt
a cigánysort. Kórea...Szóval?
ANDRÁS
A Gödrös utca hat szám alatt.
RENDÕR
Az kilences. Csak lefordult a szám.
Tudja? Kiesett belõle a szög.
Kinyomoztam.
ANDRÁS
Na, de akkor ismeri Jusztinát.
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RENDÕR
Persze, kettyós, de ártalmatlan.
ANDRÁS
Igen, igen, valóban bennem is
felmerült, hogy esetleg...
RENDÕR
Bolond.
ANDRÁS
De akkor ez már köztudott.
RENDÕR
Persze.
ANDRÁS
Bent volt a rendelõben, hogy beteg
a fia, menjek ki hozzá. Elmentem,
és nem volt ott a gyerek.
Megkérdeztem a szomszédokat, és azt
mondták, hogy reggel látták.
RENDÕR
Igen?
ANDRÁS
Csak nekem az üres ágyra
mutogatott, hogy ott a gyerek, és
vizsgáljam meg.
RENDÕR
Hát bolond. Szóval?
ANDRÁS
Én csak segítséget szeretnék
kérni...
RENDÕR
Szoktál horgászni?
ANDRÁS
Nem.
RENDÕR
Mer’ én igen. És lesz a hétvégén
egy kis lékhorgászverseny a
szomszéd faluban. Hármas
csapatokban szoktunk indulni, és
tõlem még hiányzik kettõ.
ANDRÁS
Ja, köszönöm. Nem, nem. Nem érdekel
a horgászás. Csak, hogy esetleg
ránéznétek, hogy minden rendben vane a gyerekkel?
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RENDÕR
Hát hivatalosan csak akkor, ha
valamifajta bûneset merülne föl,
vagy ha lenne valami tettlegesség,
agresszió.
ANDRÁS
Jaj, nem, errõl nem tudok, csak azt
látom, hogy a nõ olyan mentális
állapotban van, ami megkérdõjelezi,
hogy alkalmas lenne egy gyereket
felnevelni.
RENDÕR
Jaj, ugyan már, hát az én apám is
teljesen hülye volt, aztán mégis
itt vagyok. Látod, mi lett belõlem.
Nevetnek. András kicsit kényszeredetten.
RENDÕR (CONT’D)
Na, de persze, igen. A kedvedért
kimegyünk, és ránézünk a gyerekre.
ANDRÁS
Köszönöm.
András feláll.
RENDÕR
Tudod, min gondolkozom már egy
hete? Hogy ez lyuk minek van itt.
Pohártartó vagy mi?
(az íróasztalára utal.)
ANDRÁS
Ott kell bevezetni a kábelt, ha
számítógép vagy lámpa kerülne az
asztalra.
RENDÕR
Ó, bazmeg, hát tényleg ezen
gondolkodom már mióta. De minek van
ilyen vastag kábele?
ANDRÁS
Hát semminek, csak ha több kábel
van. Na, köszönöm.
RENDÕR
Várj, van ilyen névjegyem.
Elkezd kicsomagolni egy eddig bontatlan pakkot.
ANDRÁS
Mondd a számod, és beírom a
telefonomba!
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A rendõr vacakol a kicsomagolással.
ANDRÁS (CONT’D)
Mondd, egyszerûbb!
RENDÕR
Hadd adjak, itt a faluban mindenki
ismer...
Kivesz egyet a csomagból.
RENDÕR (CONT’D)
Madarász Norbert, rendõr,
horgász...ha meggondolnád magad a
szombattal kapcsolatban.
András elveszi a névjegyet.
RENDÕR (CONT’D)
Na...megnézzük azt a gyereket.
ANDRÁS
Köszönöm.
Elmegy.
KILENCEDIK JELENET
Emõke az önkormányzatról fogadja Andrást, és bevezeti a
polgármesterhez.
Doktor úr,

EMÕKE
Emõke vagyok!

ANDRÁS
Szabó András.
EMÕKE
A polgármester úr már nagyon várja.
Emõke hosszabban fogja András kezét, mint ami ilyenkor
megszokott.
ANDRÁS
Hát akkor?
EMÕKE
Hát akkor bemegyünk hozzá.
Erre tessék!
A polgármester az asztalánál ül.
POLGÁRMESTER
Na, jól hallom András, hogy
randevúztál a ketyós Jusztinával?
(nevet)
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ANDRÁS
Kimentem megnézni a gyerekét, de
nem volt otthon. Kihívott, hogy
beteg a gyerek, aztán meg azt
bizonygatta, hogy az üres ágyon ott
fekszik...
POLGÁRMESTER
Vigyázzál vele, mert irtóra tudnak
ám ezek manipulálni...
Próbálja magát valamivel
megsajnáltatni, aztán következõleg
elkezd pénzt kérni tõled.
EMÕKE
Dr. Szabó András. Szép név.
András nem tudja, mit reagáljon Emõke mondatára.
ANDRÁS
Úgy látom, a telepiek nagyon rossz
állapotban vannak valamilyen
drogtól. Kellene lépni valamit az
ügyben, nem gondolod?
POLGÁRMESTER
Ne is mondd! Mi már mindent
megpróbáltunk. Választási
kampányban voltam kinn náluk, és
mondtam nekik, hogy hagyják ezt
abba, de nem használt. Hívtunk ide
minisztériumi embert,
drogspecialistát, de ahogy
megjöttek, úgy fordultak vissza.
Elmenekültek mind. Azt mondták, ha
valaki el akarja pusztítani magát,
azzal, nincs mit tenni. Én már
szabályosan sírtam értük András.
EMÕKE
A tisztelendõ úrral minden héten
imádkozunk is értük.
POLGÁRMESTER
Ja, még azt is igen. Mindent
megpróbálunk. Most is van egy futó
programunk, de reménytelen...Kávét?
Pálinkát?
EMÕKE
Pálinkávét?
ANDRÁS
Egy kávé jól esne. Köszönöm.
EMÕKE
Tejet, cukrot?
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ANDRÁS
Egy sima presszót, köszönöm.
EMÕKE
Hmmm...az férfias!
Emõke elkezdi készíteni a kávét.
POLGÁRMESTER
Na, a tárgyra...az van, hogy az
édesanyád létrehozott egy
alapítványt. Gyarapodó Bergács a
neve. Ezen keresztül próbáltunk a
népszaporulaton dolgozni anyáddal.
Merthogy kevés a gyerek a faluban.
Többek között a hálapénzbõl
duzzasztotta az összeget, merthogy
sosem fogadott el egy fillért sem,
de ha valaki adni akart, azt
mondta, hogy fizesse be az
alapítvány számlaszámára.
ANDRÁS
Ez szép.
Emõke visszajön, Andrásnak hozza a presszót, a
Polgármesternek pálinkát, magának pohárba fújt tejszínhabot.
POLGÁRMESTER
Meg nem akarom magamat fényezni, de
nekem köszönhetõen a külföldi
vadászok is nemegyszer a zsebük
mélyére nyúltak.
ANDRÁS
Te benne vagy a vadásztatásokban?
POLGÁRMESTER
Én mindenben.
Szóval idõvel egy egész szép összeg
gyûlt össze.
ANDRÁS
Mennyi pontosan?
EMÕKE
Kimegyek pisilni.
Emõke kimegy.
POLGÁRMESTER
Fel van fázva. Nem tudsz rá
valamit? Egy normális beszélgetést
nem lehet végigcsinálni így vele.
Folyton pisál.
ANDRÁS,
Ha felfázott, az elmúlik.
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POLGÁRMESTER
Nekem úgy tûnik, egész évben fel
van fázva... évek óta... De hát nem
válogathatunk... meg egész jó kávét
fõz. Kihozza a kotyogósból a
maximumot...
Na, de... hol is
tartok...igen...édesanyádnak az
volt a terve, hogy minden
megszületõ gyereket egy millió
forinttal támogasson az alapítvány,
illetve három éves korig a pelenka
és a bébiétel beszerzését is
fizette volna. Mostanra hét év telt
el, és az elsõ négy évben egyetlen
egy gyerek sem született.
Így az alapítvány pénze csak
gyarapodott, de nem volt kit
támogatni. Nem, hogy születésig, de
még egy vetélésig vagy teherbe
esésig sem jutottunk el, mert a
fiatalok egyszerûen mire
családalapítási korba érnek,
elmennek innen. Vagyis ebbõl a
szempontból azt mondhatjuk, hogy ez
a modell félresiklott.
Emõke visszajön. Leül, kirúzsozta magát.
EMÕKE
Hol is tartunk?
POLGÁRMESTER
A nyolcadik évnél, hetet már
elmeséltem.
Emõke zavarba ejtõen bámulja Andrást.
POLGÁRMESTER (CONT’D)
Mostanra kicsit jobb a helyzet,
mert a nyolcadik évben tartunk két
gyereknél egy családból.
EMÕKE
És jelenleg van három terhes nõnk.
POLGÁRMESTER
Ami nagy eredmény. Dehát mi nem
lottó vagyunk, hogy csak gyûljöngyûljön az összeg. Ezt az összeget
használni kéne. Abból nem lesz
gyerek, ha ülünk rajta és nézzük,
hogy mennek el innen a fiatalok.
Nem? Ezért arra gondoltunk, hogy az
eredeti célkitûzést, hogy több
magyar gyerek legyen, megtartva, de
mégis modellt kell váltanunk.
(MORE)

36.
POLGÁRMESTER (CONT'D)
Inkább egy biogazdaság keretén
belül illetve a vadászház
bõvítésével munkahelyeket
teremtenénk. Mert ahol van munka,
ott érdemes megmaradni.

EMÕKE
És így elõbb-utóbb lesz
gyerekvállalás is.
ANDRÁS
Bocsánat azt jól értem, hogy ez az
öcsém biogazdaságterve? A bergácsi
retek?
POLGÁRMESTER
Pontosan, akkor már hallottál róla.
De jó! Már hallott róla!
(Emõkéhez fordulva)
De jó, de jó!
Na, és mivel anyád az alapító
okiratban téged nevezett meg mint a
személyt, aki gyakorolhatja az
alapítói jogokat...
ANDRÁS
(csodálkozva)
Engem? Ez nincs benne a
végrendeletben...
POLGÁRMESTER
Az lehet, de az alapító okiratban
ez áll. Úgyhogy így az öcséddel
összeférhetetlenség áll fenn. Péter
már lemondott a kuratóriumi
helyérõl, de mivel ti rokoni
kapcsolatban vagytok, neked is át
kellene adnod a jogokat ahhoz, hogy
pályázhasson a tervvel az
alapítványhoz.
András feláll az asztaltól.
ANDRÁS
Ja, értem. Megértettem. Lehet, azt,
hogy beszélek még errõl a
testvéremmel is?
POLGÁRMESTER
Hogyne lehetne! És várjuk a listát
arról, hogy milyen feltételekkel
maradnál orvos nálunk.
Kezet fognak.
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EMÕKE
Hadd adjak már egy puszit, olyan
ritkán adatik meg ilyen szép
férfit...
POLGÁRMESTER
Na, én már nem is vagyok neki elég
szép... pedig ingyen reklámot
csinálok a szar kávéjának...
Nevet.
András már majdnem kilép.
POLGÁRMESTER (CONT’D)
András, cserébe azért, hogy
lemondtál, azt ajánljuk fel, ha itt
maradsz nálunk orvosnak, te is
beszállhatsz a vállalkozásunkba.
TIZEDIK JELENET
A szoboravatáson András beszédet mond, a Polgármester áll
mögötte, mint aki éppen csak átadta a helyét a szónoklatra.
Jusztina felbukkan és összefüggéstelenül magyaráz arról, hogy
a doktornõ meghalt, és Ricsikérõl, meg arról, hogy a doktor
úr kint volt náluk.
ANDRÁS
Polgármester úr, Péter, köszönöm a
szép szavakat anyáról, én Szabó
András vagyok, aki még nem ismerne.
Edit doktornõ nagyobbik fia. Nem
itt nõttem fel... nyaranta egy
hónapot töltöttem Bergácson, ezek a
hónapok nagyon szép emlékek. Azóta
eltelt sok idõ, én is orvos lettem,
gyerekorvos, és már picikét
máshogyan nézek az édesanyámra,
most már én is tudom, hogy az
orvosi munka nem olyan, mint egy
nyolc órás munkahelyen. Számomra
hihetetlen, hogy anyámnak -ahogy
tõletek hallottam az elmúlt
napokban- emellett a munka mellett
még mi mindenre volt energiája,
merthogy én úgy vettem ki a
szavaitokból, hogy anyám nem csak
orvos volt, hanem a helyi közösség
motorja is. Aktívan részt vett a
hagyományõrzésben, a kulturális
események szervezésében, létrehozta
az Anyák házát, és ehhez
kapcsolódóan a Gyarapodó Bergács
alapítványt.
Jusztina ekkor belekiabál a beszédbe.
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JUSZTINA
Én anya akarok lenni, mindenki anya
akar lenni!
POLGÁRMESTER
Ez a cél, minél több anya legyen!
Folytasd csak.
ANDRÁS
Azért, hogy a falu jövõje
biztosítva legyen. Az elmúlt
napokban azt láttam, hogy a halála
õszintén megrendítette az itt
élõket, érzem a szeretetet, amit
iránta éreztek, ebbõl a szeretetbõl
most nekem is jutott miatta, és
tudom, hogy van bennetek egy
várakozás, hogy vállaljam el
utódjaként itt az orvosi
feladatokat. Nekem Wiesbadenben,
Németországban van egy másik
életem, ott is vannak betegek, akik
évek óta számítanak rám, így nem
fogok tudni itt maradni. Igyekszem
segíteni, hogy találjunk nektek
orvost... és az alapítványban
átveszem anyám helyét. Elvégzem azt
a munkát, amit õ csinált, és
természetesen támogatni fogom
anyagilag is.
Polgármester
Bravó!
Jusztina odahajítja a plüsskutyát a lábuk elé.
ANDRáS
Végezetül szeretném megköszönni,
hogy rajtatok keresztül, azokon a
történeteken keresztül, amiket róla
meséltetek, megismertem egy másik
oldalát, egy másik anyát, aki nem
csak Péter és az én anyám akart
lenni, hanem egy egész közösségé.
Nektek köszönhetõen most másképpen
tekintek rá, talán a sértettségem
is enyhült iránta, és megismertem a
nagyságát.
A Polgármester kezet szorít Andrással, õ felveszi a földrõl a
plüss kutyát és a közönségben nézi, hogy látja-e Jusztinát.
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TIZENEGYEDIK JELENET
ANDRÁS
Jusztina! Jusztina, jó napot!
Láttam, kicsit zaklatott
volt...otthagyta a kutyust, úgyhogy
visszahoztam, gondoltam, csak kell
a gyereknek. Meg ha már itt
vagyok, rá is néznék.
JUSZTINA
Nekem nincsen gyerekem.
ANDRÁS
Jusztina, visszahoztam a kutyust,
és megnézném a gyereket, hogy
javult-e az állapota. Itthon van?
Jusztina értetlenül rázza a fejét és vonogatja a vállát.
JUSZTINA
Nincs gyerekem.
ANDRÁS
Jusztina, mutatott egy gyereket a
telefonján. Hol van az a gyerek? Az
a maga gyereke. Itt a telefonja?
JUSZTINA
Itt van. Beköltözött a telefonba
Ricsike.
ANDRÁS
Na ez az! Ricsike! Hol van Ricsike?
Szomszédok látták tegnap reggel, a
rendõr látta ma délután! Jusztina,
hol van a gyerek?
JUSZTINA
Itt van. Jó helyen. A telefonban.
ANDRÁS
Odakint mínusz tíz van, esik a hó.
Csavarog? Keressem meg?
JUSZTINA
Nem, eladtam.
ANDRÁS
Mit?
JUSZTINA
Sájcba. Elvitték.
El..eladtam..Sájcba. Elvitték.
ANDRÁS
Na jól van.
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Fogja a telefont,
rendõrt.

elõveszi a névjegykártyát, és hívja a

ANDRÁS (CONT’D)
Haló, szervusz, Dr. Szabó András,
te ne haragudj már, hogy megint...
Nem a horgászás, nem. Lékhorgászás
sem.. Csak itt vagyok kint a Farkas
Jusztinánál, és most sincs meg a
gyerek...csak, hogy tiszta
legyen... Te magad láttad délután a
saját szemeddel Ricsikét, ugye?
Igen. Igen. Jól van... semmi csak
most azt mondja, hogy eladta a
gyereket Svájcba. De akkor... Hát
tudom...tudom... de mégis mínusz
van odakinn. Jó. Köszönöm. Szevasz.
Veszi fel a cipõjét.
JUSZTINA
Nem bírtam vele már egész kicsiként
sem. Rossz anyja voltam. Jöttek, és
mondták a többiek is, hogy így jobb
lesz neki. Meg, hogy rossz anyja
vagyok.
ANDRÁS
Jól van Jusztina. Teszek egy kört,
megpróbálom megtalálni. Jön velem?
Jusztina magába roskadva leül a gyerekágyra.
ANDRÁS (CONT’D)
Akkor megkeresem egyedül.
TIZENKETTEDIK JELENET
András kilép a Bolond nõ házából, a barátnõje hívja.
ANDRÁS
Halló. Nem tudom, még mindig.
Kétszer is hívtam a szervízt, és
azt mondja be, hogy a hívott számon
elõfizetõ nem kapcsolható. Nem, hát
már kétszer beszéltem velük. Jó a
szám.
András lába elé kigurul egy focilabda. A bolond nõ
szomszédjában lévõ gyereknek visszadobja, az a falat rugdossa
a labdával.
Oké, de milyen vállalkozó az,
akinek kikapcsolják a telefonját?
Na mindegy. Majd odagurulok anyám
autójával. Megvan a cím persze.
(MORE)
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ANDRÁS (CONT'D)
Hogy vagy? Meló? Hát küzdök az
elemekkel.

Andrásnak leesik, hogy van itt egy gyerek.
ANDRÁS (CONT’D)
Ricsike?
SANYIKA
Nem. Sanyi.
ANDRÁS
Ricsikét nem láttad véletlenül? Aki
itt lakik.
SANYIKA
Õt már két éve elvitték.
ANDRÁS
Elvitték?
SANYIKA
Svájcba. Már mindenkit elvittek. Én
maradtam egyedül.
ANDRÁS
Mi az, hogy mindenkit elvittek?
SANYIKA
Hát a gyerekeket. Focizunk?
ANDRÁS
Most nem érek rá. Az összes
gyereket elvitték a teleprõl két
éve?
SANYIKA
Ja, nem, volt akit régebben.
Legutóbb egy hónapja jöttek. Akkor
vitték el a Szandit, Jocit,
Renátót.
ANDRÁS
De hová vitték?
SANYIKA
Az új anyukájukhoz.
ANDRÁS
És téged miért nem vittek el?
SANYIKA
Túl kicsi vagyok még. Anya nem
akart még odaadni, hogy valaki
maradjon még itt. Amúgy is a
lányokat jobban szeretik.
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ANDRÁS
Szüleid itt vannak?
SANYIKA
Most nincsenek.
ANDRÁS
És mikor szoktak jönni a
gyerekekért?
SANYIKA
Nem tudom, egyszercsak jönnek.
ANDRÁS
Na jó. Mi a neved?
SANYIKA
Bodnár Sanyi.
ANDRÁS
Találkozunk még!
SANYIKA
Akkor majd focizunk?
ANDRÁS
Meglátjuk.
TIZENHARMADIK JELENET
András érkezik, Péter épp méreteket vesz a leszállt bejárati
ajtóról.
ANDRÁS
Figyelj, mit tudsz arról, hogy a
Farkas Jusztina gyereke eltûnt a
teleprõl? Két éve.
PÉTER
Talán helló.
ANDRÁS
Helló.
PÉTER
Andris, ez most komoly? Mintha mi
sem történt volna, idejössz és jó
pofát vágsz nekem? Közben meg
anyánk szoboravatásán kell
megtudnom, hogy bebuktatod az egész
vállalkozási tervemet?
ANDRÁS
Nem vágok jó pofát, csak szeretném
tudni, hogy mit tudsz errõl az
esetrõl. Egyébként meg
(MORE)

43.
ANDRÁS (CONT'D)
szerintem, ha anya ránk akarta
volna hagyni azt a pénzt, megtette
volna. De egy alapítványba tette.
Máshogy döntött.
Szóval ne próbáld meg kiszedni azt
a pénzt a saját üzletedre.

PÉTER
Ez a falu üzlete a falu
fennmaradásáért, amit történetesen
én találtam ki. És most úgy tûnik,
én vagyok az akadálya a
megvalósulásnak.
ANDRÁS
Én csak azt mondom, hogy ne az
alapítvány pénzét akard erre
használni.
PÉTER
Tudom, meg ne a praxis árát és a
ház rád esõ részét.
ANDRÁS
A praxisnak nincsen ára.
Eladhatatlan. Senki nem akar itt
orvos lenni.
PÉTER
Ja, persze...
ANDRÁS
Szóval mit tudsz Farkas Jusztina
eltûnt gyerekérõl?
Ki az a

PÉTER
Farkas Jusztina?

ANDRÁS
A telepen. A bolond nõ.
PÉTER
Ja. Igen. Az nem tûnt el. Eladta.
ANDRÁS
Te errõl tudsz?
PÉTER
Hát persze. Mindenki tudja. Örökbe
adta.
ANDRÁS
Most akkor eladta, vagy örökbe
adta?
PÉTER
Pénzért eladta. Az nem számít
örökbeadásnak, nem?
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ANDRÁS
Hát nem.
És anyánk? ”A falu tartóoszlopa és
lelke” mit tudott errõl?
PÉTER
Gondolom, annyit, mint mindenki
más. Nem sokat.
ANDRÁS
Nem sokat? Azt tudod, hogy
összesen hatvan gyereket adtak el?
Szerinted nem tûnt fel neki, hogy
eltûnt a betegei közül hatvan
gyerek?
PÉTER
Gondolom, úgy volt vele, hogy jobb,
ha kapnak egy esélyt, ha jó
családokhoz kerülnek Svájcba. De
elmondod, hogy most mirõl
beszélgetünk?
ANDRÁS
Az alapítványról, aminek a pénzére
vágysz. Csak gondold végig! A
faluból eladtak hatvan gyereket! A
gyerekorvos errõl tud! És ennek az
orvosnak az alapítványán meg van
egy nagy összeg, huszonnégy millió
forint. Szerinted a kettõ között
nincsen összefüggés?
PÉTER
Mirõl beszélsz? Jössz ilyen hülye
maffiatörténetekkel azért, hogy
akadályozd az üzletemet? És
kisemmizzél?
ANDRÁS
Péter, én nem semmizlek ki, amit te
jogosan örököltél, az a tiéd.
Sajnálom, hogy az neked nem elég.
Ha valaki kisemmizett téged, az nem
én voltam, hanem az anyánk, aki így
rendelkezett. Nem akarok
versenyezni veled azon, hogy kit
nyomorított meg jobban anyánk
kettõnk közül, csak ki akarom
deríteni, hogy van-e köze az
alapítványban lévõ pénznek a
gyerekek eladásához.
PÉTER
Erre én pontosan tudom a választ.
Nem kell fáradnod. Nincsen. Nincsen
köze.
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ANDRÁS
Jól van. Jól van.
TIZENNEGYEDIK JELENET
A rendõr a kábellukba lógat egy mágneses játékpecabotot.
Azzal van elfoglalva, hogy beletalál-e, és hogy milyen színû
halacskát fog ki.
ANDRÁS
Helló Norbert!
RENDÕR
Helló! Nem használunk kábelt. A net
wifirõl jön, és mindent tableten
intézünk...
ANDRÁS
Norbert!
RENDÕR
Fura, sokkal többször fogok ki
sárgát, mint kéket, pedig minden
színbõl ugyanannyi van. Értesz a
színelmélethez?
ANDRÁS
Nem, Norbert, nincs most kedvem
fecsegni.
RENDÕR
Baj van?
ANDRÁS
Norbert, a telefonban azt mondtad,
hogy láttad Farkas Jusztina
gyerekét Ricsikét. Sõt a
polgármester úrral is megüzented.
RENDÕR
Igen?
ANDRÁS
A gyerek azóta sincsen meg.
Beszéltem Jusztina szomszédjával,
aki azt mondta, hogy az elmúlt öt
évben a telepen az összes gyereket
eladták. Errõl te mit tudsz,
Norbert?
RENDÕR
Ülj le!
ANDRÁS
Nem. Nem ülök le! Válaszolj a
kérdésemre!
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RENDÕR
Ha beszélgetni akarsz velem, akkor
leülsz!
ANDRÁS
Tudtál róla, vagy sem?
RENDÕR
Ülj le!
András duzzogva leül.
RENDÕR (CONT’D)
Ezt mint magánembertõl kérdezed
tõlem vagy mint rendõrtõl?
ANDRÁS
Jaj, ugyan, Norbert!
RENDÕR
Csak a hozzáállás miatt kérdezem.
ANDRÁS
Mint rendõrt kérdezlek, aki nem
végzi el a munkáját ezek szerint. A
pofámba hazudtál! A polgármesternek
is hazudtál!
RENDÕR
Jó. Akkor rendõrként válaszolok,
jó? Nézd, látod ezt a fiókot? Mit
látsz benne?
ANDRÁS
Semmit.
RENDÕR
Üres. Na, itt tartom a
feljelentéseket. És mint látod, itt
nincsen egy darab sem. Az én munkám
nagyjából úgy néz ki, hogy érkezik
egy feljelentés, és ha ez megvan,
akkor arra már mondhatjuk, hogy az
egy ügy, amivel foglalkoznom kell.
Ami ebben a fiókban van, arról
tudok.
ANDRÁS
Norbert, tehát azt akarod mondani
nekem, hogy nem tudsz róla, hogy
ebbõl a faluból eltûnt hatvan
gyerek?
RENDÕR
Mint magánember lehet, hogy tudok,
de a rendõrt kérdezted.
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ANDRÁS
Normális vagy? Humorizálsz?
Emberkereskedelemrõl beszélünk!
RENDÕR
Tudod mit? Tegyél feljelentést!
Hányat mondtál? Hatvanat?
RENDÕR (CONT’D)
Na, ennek a hatvan gyereknek
egyenként írd le a nevét, adatait.
ANDRÁS
Ott vannak anyám kartonjaiban.
RENDÕR
Akkor jó munkát kívánok hozzá!
És most meséld el, hogy hogy
képzeled ezt! Mit akarsz csinálni?
ANDRÁS
Nem. Nem! Nem érdekel, hogy hogy
rizsázol! Te! Te mit szeretnél
csinálni?
RENDÕR
(indulatosan feláll)
Mit akarok csinálni, az érdekel?
ANDRÁS
Igen. Ez érdekel.
RENDÕR
A kedvedért egyedül utánuk megyek.
Jó?...Kimegyek Svájcba, átkutatom
az összes kibaszott lila tehénnek a
picsáját, és ott fogom az Alpokban
a gõzölgõ tehénszar közt keresni a
kis barna cigánygyerekeket.
Megfogom õket, és visszahozom a
kibaszott alkoholista, drogos,
szétszipuzott, bûnözõ szüleik közé,
hogy utána belõlük is ilyen
kibaszott, fasszopó, ogre, bûnözõ
kis köcsög legyen, mint a
szüleikbõl. Azt tudtad, hogy az
egyik megölte az anyját?...Na
mindegy, visszahozom mindet, és
kikaparom alóluk a lehetõséget a
kedvedért! A lehetõséget, hogy
Svájcban normális életük legyen,
normális szülõkkel, hogy egyszer
tisztességesek legyenek, hogy hátha
azok a szájbavert németek ki tudják
belõlük nevelni azt a koszt, amit
itt magukra szedtek. Ezt szeretnéd?
Mert ha ezt szeretnéd, akkor
elintézem neked. Jó?
(MORE)
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RENDÕR (CONT'D)
És ha megvagyunk vele, akkor
visszamehetsz Németországba euróért
gyógyítani, én meg végignézem,
ahogyan ez az egész rohadt falu
szétrohad ezektõl a szemét
gennyládáktól. Ezt szeretnéd?

ANDRÁS
Tudjátok, hová vitték õket?
RENDÕR
(leül és visszavált
rendõrbe)
Nem, de itt van a papír, tegyél
feljelentést!
ANDRÁS
Volt hivatalos örökbefogadás?
RENDÕR
Azt a gyámügy intézi. Tudtommal a
rendõrség nem intéz
örökbefogadásokat.
De, ha gondolod, akkor felhívjuk a
gyámügyet. Jó?
ANDRÁS
Igen. Beszélni akarok velük!
A rendõr tárcsáz. Kihangosítja.
GYÁMÜGY
Norbi! Szia! Gratulálok a
horgászversenyhez!
RENDÕR
Na láttad? Huszonkét kiló!
GYÁMÜGY
Rögtön tovább küldtem a képet a
férjemnek, hadd egye meg az
irigység. Hallgatlak!
RENDÕR
Van itt egy úr nálam az irodában, a
Porkoláb doktornõ nagyobbik fia, az
András. Õ itt az új orvos. Szeretne
kérdezni valamit.
ANDRÁS
Jó napot, Szabó András vagyok!
GYÁMÜGY
Részvétem az édesanyja miatt.
ANDRÁS
Köszönöm. Az érdekelne, hogy van
itt ez a telep a falu mellett.
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GYÁMÜGY
Igen?
ANDRÁS
Történt-e onnan hivatalos
örökbefogadás mostanában.
GYÁMÜGY
Nem. Amióta én itt dolgozom, egy
sem. Márpedig én már elég régóta
itt dolgozom... Hát, magyar ember
nem nagyon fogad örökbe cigány
gyereket. Ez az igazság András.
ANDRÁS
És arról van tudomásuk, hogy hatvan
gyereket eladtak a teleprõl?
GYÁMÜGY
Ki szerint?
RENDÕR
Na, ez az. A szüleiknek nem
hiányoznak.
ANDRÁS
Akkor máshogy kérdezem. Van egy
gyerek a telepen. Bodnár Sanyika.
GYÁMÜGY
Igen?
ANDRÁS
Van-e rá mód, hogy a gyámügy az
érdekében intézkedjen?
GYÁMÜGY
Intézkedjen? Milyen ügyben?
ANDRÁS
Hogy ne adják el a szüleik. Volt
három testvére, akit eladtak.
GYÁMÜGY
Hát, mi nem tudhatjuk, hogy el
akarják-e adni vagy sem. Nem
mehetek oda azzal, hogy elviszem a
gyerekeket, mert szerintem maguk el
akarják adni.
A rendõr helyeslõen bólogat.
ANDRÁS
Dehát mindenki tudja, hogy a másik
hármat eladták.
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GYÁMÜGY
Ki mindenki? Norbi, van ezzel
kapcsolatban hivatalos álláspont?
Még azt sem tudjuk biztosan, hogy
eltûntek.
RENDÕR
Senki sem jelentette be.
ANDRÁS
Jó, akkor szerintem a szüleik
alkalmatlanok arra, hogy
felneveljék.
GYÁMÜGY
Mit jelent az, hogy alkalmatlanok?
ANDRÁS
Kábítószereznek, alkoholisták.
GYÁMÜGY
András, ezt kivizsgálhatjuk, de ez
alapján a fél országtól el kellene
venni a gyerekeket, és az állami
ellátórendszer nem tud ennyi
gyereknek helyet biztosítani. Ha
bizonyíthatóan erõszak van, nemi
erõszak stb... akkor tudunk lépni.
De õszinte leszek, az állami
gondozásban is szinte garantált,
hogy elvesznek. Egyszerûen a
körülmények és a pénz..
RENDÕR
Jól van, jól van, szerintem
megkaptuk a választ a kérdéseinkre.
Majd felhívlak még! Férjuradat
üdvözlöm!
A rendõr kinyomja.
ANDRÁS
Ezzel azt akarja mondani...
RENDÕR
Letette. Maradt még benned valami?
Akarod, hogy visszahívjam? Mert
tudod, hogy a kedvedért...
Andrásnak elege lesz ebbõl a kutyakomédiából, feláll, veszi a
kabátját.
RENDÕR (CONT’D)
Tudod, mi a hasonlóság édesanyád és
David Attenborough között?
ANDRÁS
Nem, nem tudom.
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RENDÕR
Csak, mert tiszta anyád vagy... Ez
most jutott eszembe, és szerintem
nagyon érdekes...
Otthagyja. A rendõr elteszi az otthagyott feljelentési
nyomtatványt és elkezd újra horgászni.
RENDÕR (CONT’D)
Megint sárga. Nem hiszem el.
TIZENÖTÖDIK JELENET
Az anya házában.
JUSZTINA
Doktor úr...
ANDRÁS
Jusztina! Mi a baj? Történt valami?
JUSZTINA
Szeretném...Szeretném... ma lenne a
Ricsike születésnapja.... És akik
szerettük, azok megünnepelhetnénk.
Ma lenne... El tetszene jönni? Nem
szeretnék egyedül. Tudom, hogy
rossz anya voltam...
András úgy érzi, nincs választása.
ANDRÁS
Persze. Hányra menjek?
JUSZTINA
Amikor tud. Délután?
ANDRÁS
Jó. Vigyek valamit?
JUSZTINA
Nem kell. Készülök.
ANDRÁS
Valamit majd viszek.
Jusztina bólint és elmegy. András telefonál.
ANDRÁS (CONT’D)
Halló, na, figyelj csak, kikértem a
papírokat, utána kellene nézni az
elmúlt öt évben...hogy van-e olyan
idõpont, ami megegyezik, mondjuk
mindháromszor egy márciusi idõpont,
és, hogy érkezett-e egy nagyobb
összeg egyben a számlára?
(MORE)
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ANDRÁS (CONT’D)
Valószínûleg külföldi utalás. Meg
tudnád nézni?

BARÁTNÕ
Persze. Persze.
ANDRÁS
A számlaszámot befotózom és átdobom
messengeren. Meg van egy
alapítványi szám. Azt is.
BARÁTNÕ
Oké.
ANDRÁS
Átment?
BARÁTNÕ
Igen, itt van.
ANDRÁS
Nem látom a befizetõket a
papírokból.
BARÁTNÕ
Azért az nagyon fura, hogy nem
látod.
ANDRÁS
Azt ki tudod kérni?
BARÁTNÕ
Igen. Persze.
ANDRÁS
Mert szerintem a befizetõk nevébõl
már sok minden kiderül.
BARÁTNÕ
Jó. Utánanézek. Kocsival mi van?
ANDRÁS
Hát nagyon remélem, hogy meg lesz
most már. Te jól vagy?
BARÁTNÕ
Igen.
Hallgat.
BARÁTNÕ (CONT’D)
Haragudni fogsz. Megvettem a
kávéspoharakat. Tizenkét darab.
Hetvenöt euro.
ANDRÁS
Mit mondjak erre?
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BARÁTNÕ
Hogy nem haragszol, és jókat fogunk
kávézni.
ANDRÁS
Nem haragszol, és jókat fogunk
kávézni.
BARÁTNÕ
Puszi. Szeretlek.
ANDRÁS
Én is szeretlek. Este még
felhívlak.
TIZENHATODIK JELENET
A gyerekek a szájukba tejszínhabot fújnak. Lilike kicsavarja
Sanyika kezébõl, aki nem akarja odaadni.
JUSZTINA
Vannak itt ilyen üdítõk. Isztok-e?
SANYIKA
Igen. Ebbõl a zöldbõl!
Jusztina tölt.
JUSZTINA
Lilike, te kérsz?
LILIKE
Megkóstolom.
SANYIKA
Torta mikor lesz?
JUSZTINA
Megvárjuk a Doktor urat. Addig
igyátok.
András ekkor lép be, van nála egy nejlonzacskó.
ANDRÁS
Jó napot. Lilike, te mit keresel
itt?
LILIKE
Eljöttem a Ricsike születésnapjára.
JUSZTINA
Az utcán jött, és elhívtam, hogy a
Sanyika ne legyen egyedül. Tavaly
még többen voltak.
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ANDRÁS
Hogy gondolta ezt? Ebbõl nagyon
nagy baja lehet, ha idegen
gyerekeket csal el magához.
JUSZTINA
Én csak nem akartam, egyedül...
ANDRÁS
Jól van. Tudom én Jusztina, de
gondoljon bele... a szülei nem
tudják hol van.
JUSZTINA
Nem akartam én rosszat, csak nem
tudom én ezeket a dolgokat.
ANDRÁS
Jól van. Lilike az unokahúgom.
(Lilikéhez fordul)
Minden rendben? Szólni kell
apádnak.
Próbálja hívni, de foglalt.
ANDRÁS (CONT’D)
Foglalt. Ne haragudjon, de vissza
kell vinnem a szüleinek. Hoztam
néhány dolgot.
JUSZTINA
Maradjanak még, legalább a
tortát...
Elkezdi kipakolni a zacskó tartalmát.
ANDRÁS
Lili, vedd a kabátod, indulunk.
LILIKE
Nem szeretnék!
SANYIKA
Eszünk tortát?
JUSZTINA
A tortából egyenek.
LILIKE
Nem akarok még hazamenni. Együnk a
tortából.
JUSZTINA
András...doktor úr... meg tetszik
várni?
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ANDRÁS
Jól van, de nagyon gyorsan.
LILIKE
Nem akarok elmenni.
Jusztina elmegy a toráért, Ricsike szobájába.
ANDRÁS
Lilike, ne ellenkezz, apádék nem
tudják, hogy hol vagy...
Jusztina hoz egy tejszínhabbal lefújt tortalapot.
LILIKE
Fúj, ez nem is rendes torta.
ANDRÁS
Lilike! Ha nem tetszik... akkor...
JUSZTINA
Egyél, Lilike. Sanyika?
Sanyika vesz egy szeletet.
LILIKE
Nem kell...
SANYIKA
Nagyon finom.
ANDRÁS
Lilike! Vesszük a kabátodat és
indulunk!
LILIKE
Nem!
Fogja a tejszínhabfújót és ráfúj vele Sanyika arcára.
András dühös lesz.
ANDRÁS
Na jó, indulunk. Ne haragudj,
Sanyika.
Elkezdi Sanyika arcáról letörölni a habot. Lilike elmegy
felvenni a kabátját, Jusztina segít neki elõkeresni. Jusztina
közben arról beszél Lilikének, hogy ne haragudjon, hogy
elhívta, és nem akart rosszat, és Ricsike nagyon örülne, hogy
eljött.
SANYIKA
Mikor focizunk? Megígérted.
ANDRÁS
Majd kitalálom, most Lilikét el
kell vinnem haza.
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SANYIKA
Te tényleg Németországból jössz?
ANDRÁS
Igen.
SANYIKA
A Bayern az ott van.
ANDRÁS
Igen.
SANYIKA
Voltál már meccsen?
ANDRÁS
Nem...még soha.
SANYIKA
Hallod, egyszer elvihetnél.
ANDRÁS
Na igen? Mekkora szád lett
hirtelen!
Megsimogatja a kissrác buksiját.
ANDRÁS (CONT’D)
Lilike, vedd a kabátodat és
indulás!
Lilike már nem mer ellenkezni. Veszi a kabátot.
JUSZTINA
Doktor úr, ne haragudjon rám...
ANDRÁS
Jaj, nem, dehogy haragszom, csak
bajba keveri magát az ilyen
ötleteivel. Sanyika, te még
maradsz?
JUSZTINA
Maradj még, Sanyika.
SANYIKA
Jó, még ehetek a tortából?
LILIKE
Ez nem is torta.
ANDRÁS
Na, Lilike, köszönd meg a
vendéglátást.
LILIKE
Köszönöm a vendéglátást.
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SANYIKA
Egy meccsre akkor elviszel
valamikor?
ANDRÁS
Legközelebb megbeszéljük.
Elmennek.
TIZENHETEDIK JELENET
Péter a Fõtéren idegesen telefonál a feleségével, Juló néni
téblábol körülötte.
PÉTER
(telefonál)
Nem, nincs itt a Fõtéren sem,
nézték a tónál is. Most a Kóreában
nézik. Hát már arra is gondoltam,
hogy õk voltak.Kifogytak, és ezért.
Nem... Nem... Ezért mondom.
Nincs már más ötletem. Igen! Várj,
várj!
Meglátja Andrást Lilikével érkezni. Odarohan.
PÉTER (CONT’D)
Itt van Andrással, visszahívlak!
Péter rohan a gyerekhez, felkapja, ölelgeti, csókolja.
JULÓ NÉNI
Hol találtad meg?
ANDRÁS
Sehol, velem volt. Hívtalak, de nem
vetted fel.
JULÓ NÉNI
Már mindenhol kerestük, az egész
falut mozgósították.
PÉTER
Miért nem mondtad, hogy veled van!
ANDRÁS
Nem tudom...találkoztam vele.
Próbáltalak hívni, de foglalt
voltál.
Péter megöleli Lilikét, zokog. Össze-vissza csókolja.
PÉTER
Miért nem küldtél üzenetet?
Jól vagy, kislányom? Már azt
hittük, valami bajod esett!
(MORE)
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PÉTER (CONT'D)
Szegény anyád már a lelkét
kizokogta. Hol voltál?

LILIKE
Születésnapon voltunk.
PÉTER
Milyen születésnapon?
LILIKE
Jusztina néninél, a Ricsike
születésnapján.
PÉTER
(Andrásnak)
Normális vagy? Odaviszed, hogy õt
is eladják kurvának?
Juló néni, vidd haza Lilikét!
Hazamész anyához, jó?
Péter megfogja Juló néni vállát és irányba állítja õt, hogy
induljon már el.
ANDRÁS
Honnan veszed, hogy eladják
kurvának?
PÉTER
Volt az a kiscsaj, pár évvel
ezelõtt. Az a csaj, aki megölte az
anyját. Biztos hallottad...
ANDRÁS
Igen. Igen.
PÉTER
Na, hát õt állítólag futtatták,
aztán pár év múlva hazaszökött
valahogy, itt meg megölte az
anyját bosszúból, merthogy az
eladta.
ANDRÁS
Péter, te magyaráztad nekem, hogy
jó helyre kerülnek Svájcba! Te
mondtad, hogy jó családok
taníttatják!
PÉTER
Beszélnek mindent.
Volt egy ilyen eset, mikor valaki
rosszul járt. A lényeg, hogy mi és
a Kórea két külön világ. Mi oda nem
járunk, és fõleg nem visszük oda a
gyerekeinket.
(MORE)
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PÉTER (CONT'D)
Biztosan én vagyok a csökött agyú,
de elképzelni sem tudom, mi volt a
fejedben, mikor kitaláltad, hogy
magaddal viszed oda a gyereket. Azt
még valahogy értem, hogy gyûlölöd
az anyánkat.

ANDRÁS
Péter, én nem gyûlölöm...
PÉTER
Nem jogosan, de értem, azt is
elviselem, hogy akadályozod az
üzletemet. Hogy kitalálod, hogy a
praxis nem ér semmit sem. Persze
mindennek a mélyén semmi más nincs,
mint András doktor kicsinyes
bosszúja, mert õ mellõzött volt.
Nekem nem gond, András, büntethetsz
a szar gyerekkorodért, de azt azért
végig gondolhatnád, hogy nekem
ugyanúgy nem volt ebbe
beleszólásom, mint neked. Tudod
nekem mirõl szólt a gyerekkorom?
Arról, hogy azt hallgattam, hogy
mivel én szoptatós voltam, anya
kénytelen volt engem választani!
Azt, hogy Andráska is gyerekorvos
lett! Micsoda büszkeség!...És igen,
azt gondolom, hogy baromság anyánk
örökségét szétosztogatni bébiételre
meg pelenkára, azért, hogy a
bébiételbõl szar legyen, ami
pelenkában landol. De én ezeket
már magasról leszarom, akkor nem
lesz a vállalkozásomból semmi sem!
Egy valamit viszont nem értek,
András: Miért vitted a putriba a
gyerekemet? Erre nincsen józan
magyarázat, mert, ha valami perverz
vonzalom fûz ahhoz a bolond cigány
csajhoz, akkor sem tudom, miért
kell ehhez az én gyerekem? És
tudod, már ott tartok, hogy nem is
vagyok kíváncsi a válaszodra, csak
azt akarom, hogy takarodjál vissza
a kibaszott németbe minél elõbb!
Péter elmegy, András lefagyva áll, gondol egyet, és elindul a
polgármesterhez.
TIZENNYOLCADIK JELENET
Az utcán.
ANDRÁS
Jó napot! Ez a huszonkettes szám?
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LAKÓ
Igen.
ANDRÁS
Itt van a Kormosék autószerelõ
mûhelye?
LAKÓ
Nem tudom, mi van, de napjában
háromszor keresik itt.
ANDRÁS
Nem itt van? Nekem ezt a címet
adták meg. Szabolcska utca 22.
LAKÓ
Ez a Szabolcska utca, de itt sose
volt autószerelõ. Mi lakunk itt. Ez
egy lakóház.
ANDRÁS
Kormosékat nem ismeri?
LAKÓ
Nem. Nem tudom, miért ezt a címet
adják meg.
ANDRÁS
Köszönöm. Haló, jó napot kívánok!
Csak szeretnék egy bejelentést
tenni. Valószínûleg ellopták az
autómat. Bergácsról. Nem. Lerobbant
az autóm, és el kellett vontatni.
És egy nyergesvontató elvitte, és
úgy tûnik, eltûntek. A cím, amit
megadtak, ott nincsen a szervíz, és
egy napja a telefonjuk is ki van
kapcsolva. Vagyis... a hívott
számon elõfizetõ nem kapcsolható.
Ezt mondja be. Szeretnék
bejelentést tenni, hogy... értem,
ez most kicsit bonyolult, mert van
egy személyes konfliktusom a
bergácsi rendõrrel. Ja,
nem...nem... de... Jó, értem, akkor
nála teszek bejelentést. Köszönöm.
TIZENKILENCEDIK JELENET
András a polgármesteri hivatalba érkezik, Emõke állja az
útját.
EMÕKE
Sajnálom, doktor úr, de a
polgármester úr nem tudja most
fogadni. Nagyon elfoglalt. Remélem
beéri velem is!
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ANDRÁS
A polgármester úrral kellene
beszélnem. Idõpontot esetleg lehet
egyeztetni elõre?
EMÕKE
Az elkövetkezõ egy hétben minden
idõpont foglalt. Szívesen segítek,
ha megosztja, mi a gondja.
ANDRÁS
Nézze, nekem két percre van
szükségem mindössze. Nem hiszem,
hogy ennyi ideje nincsen.
EMÕKE
Sajnálom, András, úgy segítenék
magán... A polgármester úr viszont
nagyon szigorúan a lelkemre
kötötte, hogy a megbeszélt
idõpontjain kívül senki mást ne
engedjek be. Most is egy fontos
tárgyalása van...
ANDRÁS
Emõke, készítene nekem egy olyan
elképesztõ kávét, amit legutóbb?
EMÕKE
Ebben minden benne lesz, amit Emõke
tud a kávéról.
Lelkesen elviharzik fõzni. András kihasználja, hogy elment és
bemegy a Polgármesterhez. Semmilyen tárgyalása nincs.
POLGÁRMESTER
András, már vártam, hogy gyere!
ANDRÁS
Pedig nem akartak beengedni hozzád!
Úgy kellett kicseleznem Emõkét.
POLGÁRMESTER
Mert szabadnapom van, csak ma is
dolgozom. Norbert mondta, hogy
rászálltál a cigánygyerekek miatt.
Gondoltam, hogy én is sorra
kerülök.
ANDRÁS
Nem akarok én számon kérni, csak
szeretném tudni, hogy mit tudsz
arról a hatvan gyerekrõl, akit
eladtak a teleprõl?
POLGÁRMESTER
Hát Svájcban vannak, jó helyen.
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ANDRÁS
Jaj, ne...Ferenc... ne kezdd ezt a
mesét! Tudom, hogy volt egy lány,
aki visszajött...
POLGÁRMESTER
Igen, arról az esetrõl én is
hallottam. Nézd, keveset tudunk,
nem érintkezünk mi a Kóreában
lakókkal. Az egy külön világ.
ANDRÁS
Dehát te ott is polgármester vagy.
POLGÁRMESTER
Igen, technikailag ott is
polgármester vagyok. Nézd,
amennyiben hihetünk egy anyagyilkos
szavának, akirõl egyébként azt
mondják, már gyerekként is egy kis
kurva volt...
ANDRÁS
Tíz évesen? Ferenc. Tíz éves
korában adták el.
POLGÁRMESTER
Szóval, ha hihetünk neki, igen,
megvan a veszélye, hogy a gyerekek
nem mind rendes családoknál vannak.
ANDRÁS
Miért nem tettél feljelentést, ha
tudtad, hogy mi történik?
POLGÁRMESTER
Tudni nem tudtam, még most sem
tudom, csak hallottam ezt-azt.
Biztosan semmit sem tudok.
ANDRÁS
Dehát visszajött az a lány, és
elmondta, hogy kurválkodásra
kényszerítették!
POLGÁRMESTER
Nem tudom, nem voltam ott. Nem
tudom, mit értünk kényszerítés
alatt. Ezek nagyon képlékeny dolgok
András.
ANDRÁS
Te el tudod képzelni, hogy egy
gyerek magától arra vágyik, hogy
felnõtt férfiakkal szexeljen?
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POLGÁRMESTER
Nem, András, én nem képzelek el
semmilyen gyerekeket ilyen
helyzetben.
ANDRÁS
Azt tudod, hogy már csak egy gyerek
van a telepen? És amilyen
állapotban vannak azok a szülõk,
nemigen fog ott már egészséges
gyerek születni. Hogy akarod
elérni, hogy ne adják el?
POLGÁRMESTER
Én senkit sem vehetek el erõszakkal
a szüleitõl, és nem is
állíttathatok polgárõrt sem a házuk
elé.
ANDRÁS
Tehát karba tett kézzel végig
nézed, ahogy eladják õt is?
POLGÁRMESTER
Karba tett kézzel? Nem kell
ítélkezni, András, van, aki ítél
felettünk! András, te vagy itt az
orvos, neked kellene foglalkoznod
velük, hogy leszokjanak a
kábítószerrõl! De te inkább csak
erkölcsi leckéket próbálsz itt adni
mindenkinek, aztán beülsz a
Volvódba és visszamész
Németországba. Tessék, itt a
lehetõség, hogy bizonyíts! Maradj
itt, és gyógyítsd meg õket!
ANDRÁS
Én egy gyerekorvos vagyok, nem
addiktológus.
POLGÁRMESTER
Én elsõsorban a falubeliekért
vagyok felelõs, õk választottak
meg, és én a rendes, tisztességes
emberekért dolgozom. És úgy tûnik,
András, hogy most ezeknek a rendes
embereknek, az én választóimnak ez
a vágya teljesül. És igen, igazad
van, András, nekünk csak karba tett
kézzel végig kell néznünk, hogyan
múlik ki az, ami évtizedekig
megkeserítette itt a lakosság
életét. És nehogy azt hidd, hogy én
ettõl boldog vagyok, de nincsen
megoldásom.
(MORE)
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POLGÁRMESTER (CONT'D)
Ha elkezdek falat építeni a
cigánysor és a falu közé, rögtön a
nyakamra jönnek a jogvédõk, hogy
gettósítok. Ha megpróbálom elérni,
hogy máshová költözzenek, azt
mondják, hogy elüldözöm a
cigányokat, és rasszista vagyok.
Most viszont nem csinálok semmit
sem. Nem vagyok hibáztatható.
Papírokkal tudom bizonyítani, hogy
több programba is belefogtunk, ami
a felzárkóztatásról szólt.
Mindegyik kudarc. Miközben ezek
kinyírják itt magukat a drogokkal,
és még az utánpótlásuktól is maguk
szabadulnak meg. A természet maga
kiforogta azt a modellt, ami
megoldást nyújt a problémánkra. De
mondom, András, ha itt maradsz és
megmented õket a drogtól, bennem
partnerre találsz. Ott fogok állni
mögötted, amikor a falu népe azt
mondja, hogy jobb volt, míg ezek
pusztultak.

ANDRÁS
Mi a terved Bodnár Sanyika
megmentésére? Azt mondjad!
A polgármester széttárja a karjait.
POLGÁRMESTER
Én, az apró kis hangya, nézem,
ahogy a természet erõi lejátsszák
ezt nélkülem, és imádkozom, hogy a
szülõk ne adják el azt a gyereket.

HUSZADIK JELENET
András a cuccait pakolja össze.
ANDRÁS
Nem tudom, ahhoz a rendõrhöz
fölöslegesen megyek.
BARÁTNÕ
De valamit csinálni kell. Nem
vehetjük csak úgy tudomásul. Mégis
egy negyvenötezer eurós autó.
ANDRÁS
Tudom, de egy percig se tudok
maradni tovább ezen a helyen. Majd
otthonról bejelentem valahogy.
Szerintem már darabokban van
Ukrajnában.
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BARÁTNÕ
Ja, utánanéztem az alapítványi
pénzeknek.
ANDRÁS
Na és?
BARÁTNÕ
Minden nagyon pontosan vezetve van.
Nem látszik semmi gyanús. Nagyjából
tényleg aprópénzekbõl jött össze.
ANDRÁS
Na, jól van. Itt teljesen
paranoiássá válik az ember.
BARÁTNÕ
Nagyon vigyázz a hazaúton!
ANDRÁS
Igyekszem. Remélem, az öcsém nem
hajtatja be rajtam anyám Suzukiját.
BARÁTNÕ
Ne igyál túl sok kávét, míg
ideérsz!
ANDRÁS
Nem bírom ki nélküle, jól tudod!
BARÁTNÕ
Szólj, ha elindultál!
ANDRÁS
Még.... el...elintézek itt valamit,
aztán jövök. Hozok mákos sütit.
Ilyet még életedben nem ettél! A
bergácsi boszorkányok receptje. De
lehet, hogy megeszem az úton.
BARÁTNÕ
Na, szép! Várlak! Csók!
ANDRÁS
Várj....itt vagy?
A barátnõ letette. Befejezi a bõrönd bepakolását és elindul.
HUSZONEGYEDIK JELENET
András visszamegy Sanyikáékhoz. Az anya van kint a kertben.
ANDRÁS
Szabó András vagyok az orvos.
Voltam már itt maguknál.

66.

DROGOS NÕ
Itt?
ANDRÁS
Beszélni szeretnék magával.
Magammal vinném Sanyikát. Itthon
van?
DROGOS NÕ
Hova?
ANDRÁS
Megyek vissza Németországba, ott
élek, és elvinném a gyereket.
DROGOS NÕ
Sanyika miénk. Nem adjuk csak úgy
oda.
ANDRÁS
Nem! Nem is ingyen kérem, tudom,
hogy nem így szokták. Fizetek érte,
mondjanak egy árat.
DROGOS NÕ
Nem olyanok vagyunk.
ANDRÁS
Tudom, hogy a másik hármat is
eladták.
DROGOS NÕ
Nem adtuk mi. Itt vannak a faluba.
Tekeregnek.
ANDRÁS
Ez nem igaz.
DROGOS NÕ
Ha mondom, akkor igaz.
ANDRÁS
A szomszédból is eltûnt a Ricsike,
maguktól is eltûnt három gyerek...
DROGOS FÉRFI
Na, mi van? Ó téged nagyon bírlak!
De jó fej vagy! De jó, hogy jötté’!
ANDRÁS
Elvinném magammal Sanyikát.
Megvenném.
DROGOS FÉRFI
Hát tudod, hogy bírlak, de azér’ ez
má’!Há’mit gondolsz te rólam? Azt
gondolod, hogy olyan ember vagyok
én, aki eladja a gyerekét?
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ANDRÁS
Másik három gyereked hol van?
DROGOS NÕ
Nem adtuk azokat sem.
DROGOS FÉRFI
Mirõl beszélsz teee?
ANDRÁS
Na, mondjátok meg, mennyi?
DROGOS NÕ
Nem hagyjuk ám magunkat, nehogy azt
higgye. Azt mondja, hogy
doktorkodik itt, meg orvoskodik,
aztán így akar minket a csõbe
csalni. Persze. Tudom én.
DROGOS FÉRFI
Fogjad már be! Fogjad már be!
Kussolj! Kussolj, mert mindjár’
DROGOSNÕ
Nyugodjál már békébe’!
DROGOS FÉRFI
Eladlak téged is mindjárt a
gecibe’! Hát ezt csinálja, ezt
csinálja folyton!
Téged bírlak, ne féljé’! Veled nem
kiabálok! Kétszázezer.
DROGOS NÕ
Ne már!
András kiveszi a pénzt a tárcájából.
ANDRÁS
Csomagolják össze a dolgait és
hozzák a gyereket! Itthon van?
DROGOS FÉRFI
(a drogos nõnek)
Hallod? Menj már!
Drogos nõ bemegy a gyerekért.
DROGOS FÉRFI (CONT’D)
Amúgy nem adnám ám el, csak muszáj!
Jobb, mintha éhen döglene, nem?
ANDRÁS
Jobb.
DROGOS FÉRFI
Mert amúgy a szívem szakad bele!
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Sanyika kijön egy kis nejlonzacskónyi cuccal. András odaadja
a pénzt. A Férfi nem tudja megszámolni, csak úgy tesz, mint
aki számol. András Sanyikát a kezével tereli, elindulnak.
DROGOS NÕ
(Sanyikának)
Focista leszel.
(Andrásnak)
Írassa be focizni!
ANDRÁS
Jól van.
(Sanyikának)
Na, gyere Sanyika, eljössz velem
Németországba jó?
SANYIKA
De akkor kiviszel egy Bayern
meccsre!
ANDRÁS
Kiviszlek.
SANYIKA
Meg Herthára is. Ott Dárdai Pál az
edzõ. Õ is magyar, mint mi.
Ismered?
ANDRÁS
Nem nagyon figyelek a focira.
DROGOS FÉRFI
Aztán vigyázzon rá, mer’ az én
gyerekem ez! Nem vagyunk ám mi
rossz emberek! Tudja?
András és a gyerek elmennek. Drogos férfi a pénz egy részét
próbálja a zoknijába elrejteni. Ahogy felnéz, látja, hogy
Jusztina bámulja õt.
DROGOS FÉRFI
Te meg mi a kurva anyádat bámulsz?
Hallod! Takarodjál vissza a
házadba!
JUSZTINA
Jön a Ricsike, mindjárt jön haza a
Ricsike, és akkor végre megöl
engemet.
Vége.

