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EGY 
Egy kisközség valahol Magyarországon. A levegőben eltüzelt levelek illata. December van. Már 

besötétedett. Jankó a Duna-holtág partján, egy horgászstégen ül. Mellette egy bicikli. 

JANKÓ 
Az egyetlen érdekes dolog az volt 
hogy egy fiú magában beszélt 
A polcok között, egy asztalnál ült 
és a levegőnek beszélt valamit 

Szünet. 

Azt nem hallottam, 
de szerintem nem ez az első eset 

Szünet. 

Abból, ahogy a könyvtáros forgatta a szemeit 
mint aki már nagyon unja ezt 

Szünet. 

Azt nem tudom, de ott lakik a víztoronynál 
Abban a vakolatlan tégla házban 
ahol az a mogorva nagy kutya is 

Szünet. 

Aha 

Szünet. 

Legközelebb majd kihallgatom 

Szünet. 

Hát, hogy miket beszél magában 
Hátha valami érdekes 

Szünet. Odafordul a biciklihez. 

De én veled beszélgetek 

Szünet. 

Ma nagyon hervasztó vagy 
Azon sem nevettél 
amit a temetésről mondtam 

Szünet. 
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De igen! 

Szünet. 

Attila mindenen kiborul 
de te is túl komolyan veszed 
Apa ugye elég ritkán beszélt 
de amikor néha megszólalt 
mindig olyasmiket mondott, hogy máshol 
sokkal jobb lenne neki 
Úgyhogy szerintem most jól van 
És még az sem zökkenti ki ebből 
hogy véletlenül elhamvasztották 
a koporsós temetés helyett 

Szünet. 

Furcsa, hogy néha máshogy emlékszel 

Szünet. 

Na mindegy 
Mennem kell  
Reggel korán kelek  

Betolja a biciklit a nádasba, aztán visszajön. 

Na szevasz!  

Szünet. 

Neked is! 

Gyalog elindul haza. 

KETTŐ 
A főutca végén van egy telek, rajta két épület: egy családi ház és egy garázs. Az utcán két alak jön, 

egy férfi és egy nő, fogják egymás kezét. A kerítésnél megállnak. 

VERA 
Ez az? 

BANDI  
Ez 

Egy darabig csendben nézegetnek befelé. 

BANDI 
Nincs itthon 
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Majd visszajövünk 

VERA 
Honnan tudod? 
Még be se csöngettünk! 

BANDI 
Várj! 

Biccent 

Vera becsönget. Nem történik semmi. 

VERA 
Talán még dolgozni van 
Vagy megiszik valamit hazafelé 

BANDI  
Lehet 

Jankó közeledik az úton. Észreveszi őket és megáll. 

VERA 
Akkor, mi legyen? 

BANDI 
Volt egy kutyánk 
Úgy hívtuk, Vezér 
Azelőtt szétszedte a kerítést 
ha csak úgy megállt erre valaki 

VERA 
Gondolod, hogy még él? 

BANDI 
Apám a garázsban tartotta 
de éjjel sokszor kilógtunk vele 

Vera észreveszi Jankót. 

A rosseb egye ezt a régi tetőt 
Nézd meg, a szél hogy kikezdte 
úgy, ahogy van kuka az egész 

VERA 
Andris 

Bandi megfordul és meglátja Jankót. A két testvér hosszan nézi egymást. 

BANDI  
Szevasz 
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Csend. Vera most érti meg, hogy ki ez. 

Rég találkoztunk 

JANKÓ 
Tizenhat 

BANDI 
Mi? 

JANKÓ 
Éve 

Csend. 

BANDI zavarban 
Igaz 
Harmincnégy vagyok 
Te meg —  

Elkezd magában számolni, de teljesen megkavarodik. 

Hallom, kifingott az öreg 

Előhúz a zsebéből egy sokszor összehajtott borítékot. 

Jött egy levél a közjegyzőtől 
gondolom, neked is 

Azt írja, a dolgok fele az enyém 

Úgyhogy megpróbálnám vinni a tüzépet 
mármint, ha te nem akarod 
és Verával arra gondoltunk 
hogy ideköltöznénk egy darabig 

Hosszú csend. 

VERA 
Szia!  
Vera vagyok 
A sógornőd 

Vera a kezét nyújtja, Jankó nem nyújtja viszont, hanem előveszi a kulcsát és kinyitja a kaput. 
Bemegy. Bandi és Vera tanácstalanok, hogy menjenek-e utána.  

BANDI 
Most mi van? 

VERA 
Hogy mondhattál ilyet? 
Hogy kifingott! 
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BANDI 
Ez jutott eszembe 
Inkább gyere be 

Bemennek. 
Jankó egy nagy kulcscsómóval babrál. Leszerel néhány kulcsot róla, amiket zsebre rak, a többit 
pedig odanyújtja. Bandi elveszi a kulcsokat.  

BANDI 
Te nem jössz? 

JANKÓ 
Nem 

Jankó bemegy a ház melletti garázsba. Bandi és Vera várják vissza egy darabig. 

BANDI 
Gyere, nézzük meg  

VERA 
Nélküle? 

BANDI  
Majd jön ő is 
Biztos még dolga van a garázsban 

Bemennek a nagyházba. Felgyullad a villany. Vera körbenéz, Bandi nem, ő a konyhaablakból a 
garázsablakot figyeli. 

VERA 
Nem olyan rossz ez 
Kicsit furcsa a levegő 
meg rég volt kifestve 
De majd apránként felújítjuk 

Melyik volt a ti szobátok? 

BANDI 
Az udvar felőli 

VERA 
Ez legalább jó nagy 
Meg kéne kérdezni, hogy ő most melyikben lakik 

Telefonálhattunk volna amúgy 
mielőtt így rátörünk 

Szegény, hirtelen hogy lefagyott 
Meg is értem, mégiscsak tizenhat év 

De nem is leveleztetek? 
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BANDI 
Nem nagyon 

VERA 
Mitől van itt ilyen hideg? 
Jéghideg az összes fal 
Még hidegebb van, mint odakint 

BANDI 
Mert nem itt lakik 

VERA 
Hogy-hogy nem itt? 

Vera is odamegy az ablakhoz. A garázsban felgyullad a villany. Az ablakon át látszik, ahogy Jankó 
lefekszik egy kempingágyra, és megmerevedik. 

VERA 
Baszki. 

Sötét. 

HÁROM 
Napokkal később. Érkező teherautó hangja. Vera és Bandi hátizsákkal, egy-két dobozzal a kezükben 

jönnek. Utánuk Attila. Jankó felfigyel a zajra, kinéz az ablakon. 

ATTILA 
Ferikém, óvatosan dobigáljad a cuccokat 
Mindjárt karácsony, levonni meg nem akarok  
Kati néni, jövünk holnap az eresz miatt! 

BANDI 
Mégegyszer kösz a költöztetést 

ATTILA 
Á, nem volt sok limlomotok! 
a fiúk egyébként is nagyon hatékonyak 
(Hangosan suttogva) közmunkásaim 

VERA 
Köszönjük szépen 

ATTILA 
Egyáltalán nincs mit 
erre valók a rokonok 
Gyorsabban kéne lepakolni, fiúk 
délben az új templomnál van dolgotok 

Jankó, merre van? 
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BANDI 
Nem tudom 

VERA 
Alig láttuk, mióta itt vagyunk 
A házba se jön be egyáltalán 

BANDI 
Te tudtad, hogy a garázsban lakik? 

ATTILA 
De tudnod kell, Bandikám 
hogy én ezt nem támogatom 
Tudod, hogy megy itt a pletyka 
és mióta polgármester vagyok —  

BANDI 
Mióta lakik ott? 

ATTILA 
Egy-két éve? 
Nem figyeltem 

BANDI 
Az öreg rakta ki? 

ATTILA 
Részleteket nem tudok 

BANDI 
Kirúgta a tüzépről is? 

ATTILA 
A postán, a szortírozóknál dolgozik 
Amúgy sose melózott a tüzépen 
merthogy alkalmatlan 
mármint a Bandi bá szerint 
A  jóisten nyugtassa szegényt 
szép temetése volt  
gyá’ má’ 
egy-két félreértéstől eltekintve 
Kár, hogy nem tudtatok eljönni 

VERA 
Nem értesített minket senki 

ATTILA 
Én magam adtam fel postán a meghívót 
arra a címre, amit a közjegyző kinyomozott 

Na mindegy, én most rohanok 
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az új kocsmároscsajnak udvarolok 
Meghalt a Marika, most az unokája viszi a boltot 
Ha látnád, milyen hülye ruhákat hord 
Ha itt végeztél, benézhetnél, amúgy 
meginni egy velkám felest 
Már, ha megengedik —  

VERA 
Persze, menj csak 

ATTILA 
Fiúk, megvagytok? 
Akkor mi rohanunk 
A Levi atyának szép füvet nyírjatok! 
Délután megyek és lecsekkolom 

Attila ki. A teherautó elmegy. 

VERA 
Én nem találkoztam a meghívóval 

BANDI 
Elkavarodott 

Bandi feszültnek tűnik. Vera megöleli.  

Kinézek a tüzépre 

VERA 
Most? 

BANDI 
Most még ott van mindenki 

VERA 
És a dobozok? 

BANDI 
Nincs olyan sok 
A nehezeket hagyd kint nekem 
Majd ha hazaérek, behordom őket 

VERA 
Estére áthívom Jankót 

VERA 
Mondjuk hétre 
Addig hazaérsz, ugye? 

BANDI 
Sok sikert 
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BANDI 
Persze, sietek 

Megölelik egymást. Vera meglátja, hogy Jankó figyeli őket az ablakból. Integet, mire Jankó gyorsan 
összehúzza a függönyt. 

Bandi elmegy. Vera magára marad. Felvesz egy cserepes növényt és beviszi a házba. 

NÉGY 

A garázsban. Jankó zaklatottan pakolászik. Előkotorászik egy kazettás magnót, azt tekergeti, amíg 
meg nem talál egy zenét. Ettől kicsit jobban lesz, hallgatja, lassan megnyugszik.  

Közben besötétedik. 

Vera a konyhában gondol egyet, felpattan és kilép az ajtón. Jankó észreveszi, gyorsan lekapcsolja a 
villanyt, kikapcsolja a magnót, leteszi valahova, aztán felveszi, átrakja máshová, pánikol, kapkod, 
próbál eltűnni. Vera odaér és bekopog.  

VERA 
Csak szólni akartam 
hogy letöltöttünk egy filmet 
És ha van kedved, várunk szeretettel 
Bandi is mindjárt hazaér 

Jankó mozdulatlan. Vera újra bekopog az ajtón. 

Itt vagy? 

Megpróbál benyitni, de zárva az ajtó. Jankó gondol egyet, kinyitja az ablakot, és próbál kimászni, 
de túl kicsi az ablak, beragad. Elejti a magnót. Vera meghallja a zajt, megkerüli az épületet. 

JANKÓ 
Szia Vera 
Hogy vagy?  

VERA 
Nagyszerűen 
és te? 

JANKÓ 
Nagyszerűen 

VERA 
És mit csinálsz most jelenleg? 

JANKÓ 
Várom a Family Frostos autót 

9



VERA 
Már azt hittem, hogy 
el akarsz szökni előlem 

JANKÓ 
Elszökni, de minek? 
Mikor itt lakom 

VERA 
Ugye akkor átjössz? 
Nem muszáj filmezni 
Beszélgethetünk is 
Vagy ilyenek 

Letöltöttük az új csillagok háborúját 
csak sajnos feliratos 
Aztaaaa  

A hóban mintha zene szólna. Meglátja a magnót a földön. Felveszi. 

JANKÓ 
Kérlek, kapcsold ki 

VERA 
Figyelj, Jankó 
arra gondoltam, 
hogy milyen jó lenne 
ha beköltöznél hozzánk  

JANKÓ 
De jó itt nekem 

VERA 
Napok óta mínuszok vannak 
Félek, hogy beteg leszel 

JANKÓ 
Van radiátorom 

VERA 
De hát az a te házad is 
Mindjárt itt a hagyatéki 
és utána hivatalosan is 

Csend. 

Haragszol rá valamiért? 
Hogy csak úgy elment, ugye? 
És nem is szólt neked 
Teljesen érthető 
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Biztos nagyon nehéz lehetett  
hogy sokáig nem láttad őt 

Nem tudod, esetleg 
apukátok kereste valaha? 

Jankó hirtelen kikapja Vera kezéből a magnót, visszamászik a garázsba, becsukja és behúzza a 
függönyt. Vera ott marad egyedül. 

ÖT 
Bandi hazaérkezik. Egy laptoptáska van nála.  

BANDI 
Megjöttem! 

Bocsi, hogy ilyen későn  
csak még átbeszéltük a tüzép dolgait 

VERA 
És? 

BANDI 
Új beszállítókat fogunk keresni 
Az előző helyről vannak kontaktjaim 
és rámegyünk a nagy ügyfelekre 
A lakosságban régóta nincs már pénz 

Nem baj, ha még átnézem a könyvelést? 

Minden oké? 

VERA 
Andris 
mit fognak gondolni az emberek? 
Azt hogy, hogy Jankót mi küldtük ki oda 
Hogy amikor ideköltöztünk 
egyszerűen kidobtuk abba a sufniba 
mint apátok régen a kutyát 

BANDI 
Mindenki tudja, hogy már 
előttünk is kint lakott 

VERA 
Ettől én nem érzem jobban magam 
És neked sem kéne, úgy gondolom 
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Vera feltesz az asztalra egy doboznyi karácsonyi dekorációt, és elkezdi feldíszíteni a konyhát. 

BANDI 
Jankó mindig furcsa volt nekik 
Gyerekkorában, meg kamaszként is 
Miután elolvasta a Harry Potter könyveket 
volt hogy valahova csak úgy becsöngetett 
és nagyon komolyan elmondta 
hogy régóta figyeli a házat 
és meggyőződése, hogy a padláson 
és a csirkék alatt Horcruxok van elrejtve 

Vera kérdőn néz. 

BANDI 
Ne már, hogy nem tudod! 

Voldemort nagyúr lelkének darabjai 
Amiket tárgyakba rak és szétszór a világban 
Így, ha meg is hal, nem hal meg teljesen 
Mert a Horcruxok a fizikai síkhoz kötik 

VERA 
Vagy úgy 
Pszichológusnál volt már vajon? 

BANDI 
Persze, itt vidéken 

VERA 
Abból, amit eddig láttam 
teljesen egyértelmű 
hogy nehézségei vannak 
így általában az emberekkel 
Reggel elmegy dolgozni  
este meg bezárkózik a sufniba 

BANDI 
Az nem sufni, hanem téliesített garázsépület 

VERA 
És ezek között nem szól senkihez 
Nincs egy ember az egész községben 
akivel megosztaná a gondolatait 

BANDI 
Talán nem olyanok a gondolatai 
amit itt bárkivel meg lehet osztani 
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VERA 
De amikor iskolába jártatok 
és ott is ilyen máshogyan viselkedett 
csak mondtak valami diagnózist 
tudod, hogy mi baja lehet 

BANDI 
Az öregnek biztos mondtak valamit 
hogy miért küldik két faluval arrébb 
kisegítőbe, a debilekhez 

Csend. 

VERA 
Ma idejött a kerítéshez a szomszéd néni 
és azt mondta nekem 
hogy az édesapátok olyan ember volt 
hogy a legjobb, amit tehettél magadért 
az volt, hogy elmentél innen 

És ahogy a szakmunkásnak vége lett 
zsebedben a bizonyítvánnyal 
fogtad a cuccod és isten veletek 

Bandi bólint. 

És Jankó? 

BANDI 
Még tanköteles volt 

VERA 
Ezt a szót direkt megnyomta a néni 
hogy olyan ember volt apukád 
Ez mit jelent? 

BANDI 
Most nem akarok erről beszélni 

Verán látszik, hogy tanácstalan. Egy fényfüzérrel próbálkozik tovább. Bandi megsajnálja, 
bekapcsolja a rádiót, és odamegy hozzá. A járása egy kicsit elnagyolt, bizonytalan. Segíteni próbál, 
de még jobban összekuszálódik a füzér. Vera egyre idegesebb, lecsapja.  

Na, nyugi! 

Beteszi a gubancos füzért a nyakába (világít). 

Hogy nézek ki? 

VERA 
Tök hülyén 
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Bandi táncolni kezd, felkéri Verát, aki megenyhül. Nevetnek. Bandi kevésbé ura a mozdulatainak, 
elszámítja magát és nekiesik az asztalnak. Hirtelen az egész és meglepő. 

VERA 
Minden oké? 
Megütötted magad? 

BANDI 
Nincs semmi 

VERA most jön rá, hogy a kocsmában volt 
Hány sört ittál? 

BANDI 
Csak egy kicsit 
Kettőt 

Szünet. 

Két sört ittam! 
Mi van abban? 

Nem kellett volna visszajönni ide 

VERA 
Most már itt vagyunk 

BANDI 
Én mint főnök, mit gondoltam? 
Tiszta nevetséges vagyok 

VERA 
Ez nem igaz 

Csend. 

Biztos jól vagy? 
Nagyon megütötted magad? 

BANDI 
Mondom, hogy nem 
Csak megszédültem, ennyi 
Olyan hülyén forogtál, hogy 
csak elvesztettem az egyensúlyt 
Most mit kell ezen itt izélni bazdmeg? 

VERA 
Akkor én bemegyek lefeküdni 

BANDI 
Jó, én is megyek 
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VERA 
Csak még egy kicsit díszítgetek 

BANDI 
Oké 

VERA 
Akkor jó éjszakát! 

BANDI 
Jó éjszakát neked is! 

Bandi lefekszik aludni. Vera észrevesz egy megbontott sört, a maradékokat kiönti a mosogatóba. Az 
alkohol szagától felkavarodik a gyomra. Felveszi a füzért, amit Bandi otthagyott. 

HAT 
A település főtere. Jankó a Betlehemes előtt álldogál, aztán bemászik a bábuk közé. Margó jön, 

észreveszi és megáll. 

MARGÓ 
Minél tovább nézem 
annál inkább olyanok 
mint egy valóságos család 

De nézd, jobb lenne talán 
ha a kisjézust felvennénk a dzsuvából 

Így is tesz, aztán ő is beül a képbe. Jankó arrébb húzódik, amennyire tud. 

Olvastam egy könyvben 
hogy a csecsemők nem szeretik 
ha nem látják az anyjukat 
mert még annyira egyek velük 
hogy ha egyedül maradnak 
az maga a jeges rémület  

Margó fogja a csecsemő Jézust. Nézik egymást. 

Amúgy Margó vagyok 
A kocsmában dolgozom 
Igazából az enyém 
Szegény mamuka rámhagyta 
csak sajnos semmi érzékem 
az ilyen üzleti dolgokhoz 

Egyszer benézhetnél amúgy 

Még mindig rosszul csapolok 
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Mondjuk sokminden máshoz se értek 

Anyám fodrásznő Pesten, a Flórián téren 
apám meg valahol külföldön él 
Mamuka volt az egyetlen igazi rokonom 
Csak hát meghalt és most nem tudom 

Idegennek érzem magam 
pedig itt laktam tízéves koromig 
Nem a Rákócziba jártál? 
Például ha elindulok sétálni például 
szinte azonnal a határban találom magam 
és már elfogytak a házak 
pedig még bőven vannak gondolataim 

Csend. Még mindig egymást nézik. Margó ettől egy kicsit zavarba jön. 

Szeretsz olvasni? 
Leteszi a Jézuskát és elővesz egy régi könyvet. 

MARGÓ 
Megnézheted 

Jane Eyre 
a legjobb könyv 
Egy árva és csúnya nevelőnő 
és egy még csúnyább, mogorva pasi 
megszeretik egymást 
Csak a férfinak már van felesége 
Egy őrült jamaikai nő,  
aki titokban a padláson él 
és bosszúból rájuk gyújtja a házat 
De a végét nem mondom el 
Na jó, a pasi kezét amputálni kell 

De ennyi legyen elég 

Attila érkezik a főtérre. Meglátja őket. Margó is észreveszi, ezért gyorsan kimenekül. 

Most megyek 
Viszek egy karácsonyfát a törzsvendégeknek 

Ha elolvastad, kérem vissza! 

Kacsint, kiszáll a Betlehemesből. Jankó ott marad a könyvvel. Margó odamegy Attilához. 

ATTILA 
Látom, megismerted az unokaöcsém 

MARGÓ 
Rokonok vagytok? 
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ATTILA 
Az itt nem túl nehéz 

MARGÓ 
Jó fej 
Kedvelem 

ATTILA 
És nem zavar, hogy mint egyetlen élő szereplő 
a Jézuska Születésében álldogál/üldögél? 

MARGÓ 
Amúgy te meg szmokingot húztál a fenyőfákhoz 
Akkor a furcsaság nálatok ilyen rokoni izé 

Hogy hívják egyébként? 

ATTILA 
Be sem mutatkozott? 

MARGÓ 
Egy szót se szólt hozzám 

ATTILA 
Nem vagyok meglepve 
Kicsit elmaradott szegény 
Ha érted, nem teljesen ép 

Mit gondolsz, nem kéne valami 
ünnepi beszédet tartanom? 
Díszvendég voltam a térségi böllérek reggelijén 
Egy kicsit átírom, amit ott felszólaltam 
és már készen is vagyok 

MARGÓ 
Milyen fát kaphatok? 

ATTILA 
Amilyet csak akarsz 
Idén az önkormányzat fizeti 

Margó nézegeti a fákat. 

Egy idézettel kezdtem a bölléreknek 
„Mindannyiunkban száz disznó lakozik" 
ez olyan lényegi gondolat 
hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni 

MARGÓ 
Akkor ezt kérem! 
Ez milyen? 
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ATTILA 
Elég egyedi 

Odaadja a fát. 

Mit csinálsz Szenteste? 

MARGÓ 
Nem tudom 
Talán kinyitok 

ATTILA 
Az kizárt dolog! 
Később átmegyek és megbeszéljük 
Nem hagyom, hogy a szent napon 
már elnézést, mint valami öregasszony 
Alkoholisták között hervadozz 

MARGÓ 
Kedves vagy 

ATTILA 
Akkor ez egy randi!  

Margó kimegy a fával, de még összenéznek Jankóval. 

ATTILA 
Hopp, itt van a színjátszókör 
nektek jó nagy fát adok 
cserébe, hogy idén 
a kedvenc könyvemből  
csináltatok színdarabot 
Ugye milyen jó tippet adtam? 
A valaha volt legjobb elő adásotok! 
A mindenkori Darwin-díjasok 

Bandi jön. 

BANDI 
Ingyen fa, beszarok 

ATTILA 
Bandikám, de jó, hogy jössz 
Kedves unokaöcsémet kérd meg tisztelettel 
Hogy tartózkodjon közösségünk bábuitól 
Mert ez így nagyon érdekes 

A templomból már 
mivel tudomásomra jutott 
hogy a vasárnapi misék alatt 
Elvis Presley számok hümmögésével 
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borzolta a kedélyeket 
további értesítésig ki kellett tiltanunk 

Jácint bátyám, csókolom! 
Fáért tetszett jönni? 
Idén az önkormányzat fizeti! 
Ki kellene hozzá tölteni ezt az űrlapot 
Lakcím, havi bruttó kereset, eltartottak száma 
és egy bónusz kérdés: hogy tetszik lenni 
egy tízes skálán hét és tíz között 
mióta polgármester vagyok? 

Bandikám, beszélnünk kell 
de szigorúan bizalmas 

Figyelj, hétpecsétes titok 
nem mondhatod el senkinek 
Szóval vannak ezek a szexbabák, tudod 

BANDI 
Mire gondolsz, a kivezetőn? 

ATTILA 
Halkabban 
Mégiscsak a főtéren vagyunk 
Nem a kivezetőn, hanem a webshopon 
Gyakorlatilag robotok 
de anatómiailag korrektok teljesen 
és nagyon hitelesen nyögdösnek 
Nézd csak, megmutatom 

Attila telefonját nézik. 

BANDI 
Az igen! 

ATTILA 
Én rendeltem egyet 

BANDI 
És minek neked egy ilyen műanyag? 

ATTILA 
Ez nem műanyag 
Ez szilikon! 
Használtan vettem 
kifutó modell, féláron volt 
de már megbántam nagyon 
mert nekem most itt a Margit 
egyfolytában neki udvarolok 
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ATTILA 
Vagy tudod mit, nem vennéd át tőlem? 
Féláron odaadom 
Nekem már tényleg itt a Margit! 
Tiszta szerelmes vagyok 

BANDI 
Hülye vagy?  
Én nem vagyok ilyen ferdehajlamú! 

ATTILA 
Miért, én szerinted az vagyok? 
Annyian vesznek ma már ilyet, ez szinte már normális dolog 
De, tudod mit? 
Akkor odaadom Jankónak 
És el van intézve a dolog 

Most, miért nézel így? 
Úgysem láttam nővel soha 
Nézd meg, most is egy jászolban kuporog 
Még jót is teszek vele 

Cserébe annyit kérek, hogy beszélj vele 
Ha  csak otthon csinálná ezt 
a négy fal közt, az odújában 
egy árva szót sem szólnék 
De meg kell értsd, még új vagyok 
az emberek figyelnek engem 
és ha rajtakapnak, hogy hibázom 
lehúzhatom a közszolgálati rolóm 

BANDI 
Aha 
Oké 

ATTILA 
Na, a csórók is megjöttek az ingyen fáért 
Bandikám, vigyél, ami tetszik  
megyek, mert ezek képesek és mindet elviszik 
Egy lakcímre egy fenyő jár! 

BANDI 
Luc legyen vagy normann? 

Kimegy. 

Bandi meg akarja kérdezni Jankót, hogy milyen fát vigyen. Elindul felé, de Jankó észreveszi, 
kimászik a jászolból és eloldalog.  
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HÉT 
Szenteste. Attila és Margó megérkeznek a házhoz. Attilánál egy üveg pezsgő, Margó egy kicsit 

ideges.  

MARGÓ 
Biztos oké, hogy én is itt vagyok? 

ATTILA 
Persze, hogy az 
Mondtam, hogy hozom a lányt 
akinek hetek óta nagy erőkkel udvarolok 

Attila becsönget. 

MARGÓ 
Ő is itt lakik? 
Mármint az unokatesód 

Nincs válasz, mert Vera jön is ki. 

VERA 
Sziasztok! 
Margó, isten hozott! 
Andris! 
Gyertek be 
Andris épp a kazánt bütyköli 
de már hívtam, mindjárt jön ő is 
Andris! 

Meg is érkezik a ház felől. 

ATTILA 
Végszóra Bandikám! 

BANDI 
Szevasztok! 

ATTILA 
Neked is bemutatom a lányt 
akiért odavagyok 

MARGÓ 
Margó 

BANDI 
András vagyok, szia 
  
MARGÓ 
Csokilikőr, remélem szeretitek. 
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ATTILA 
Képzeld, Margó 
az a meggyfa még ilyen kicsi volt 
amikor hárman fiúk elültettük  
Emlékszel, Bandikám? 
Pont azon a nyáron 
amikor elmentél 

BANDI 
Lehet 

VERA 
Sikerült? 

BANDI 
Igen 
Már melegszik 

VERA 
Gyere, Margó 
Megmutatom a karácsonyfát 

Margó és Vera előremennek, Attila és Bandi lemarad. 

ATTILA 
Mondtam neki, hogy csinos ruhát vegyen 
erre Zámbó Jimmynek öltözött 

Bemennek. 

BANDI 
Margó, mit szólsz 
ha megisszuk a pertut? 

MARGÓ 
Rendben van 

ATTILA 
Ez micsoda? 

BANDI 
Szilva. 

Felesek. 

VERA 
Én csak egy nagyon kicsit 

BANDI 
Hát akkor, isten hozott Margó! Szia! 
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MARGÓ 
Köszönöm 

ATTILA 
Isten hozott titeket is! 
Az új generációra! 
És a tüzépre! 
És a csonka családra! 
Fateré 

Pertuivás. Jankó bedugja a fejét. 

JANKÓ 
Boldog karácsonyt, Vera és Bandi! 

VERA 
Boldog karácsonyt neked is, Jankó! 
JANKÓ 
És Attila és Margó 

MARGÓ 
Boldog karácsonyt! 

JANKÓ 
Van nálam valaki 

Hitetlen tekintetek. 

Találkoztam egy lánnyal 
Nem ismer itt senkit 
és nincsenek rokonai 

Csend. 

VERA 
Gyertek át! 
Jó sokat főztem 
jut neki is 

JANKÓ 
Köszönöm 

Visszamegy a kisházba, és áttolja Jázmint egy talicskában. 

ATTILA 
Azért nem gondoltam volna 
hogy ez a nap elérkezik 

VERA 
Talán jó hatással van rá 
hogy itt a bátyja is 
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Jankó és Jázmin megérkezik.  

JANKÓ 
Vera, Attila, Bandi  
és Margó 
bemutatom a barátomat 
Jázmint 
Nagyon sokat utazott idáig 
és nem ismer rajtam kívül senki mást 
mostantól nálam lakik 
és ha nem bánjátok 
meghívtam vacsorára is 

VERA 
Andris 
Mondani akartál valamit 

BANDI 
Attila kezdett bele valamibe… 

ATTILA 
Nem nyilatkozom 

JANKÓ 
Minden oké? 

Hosszú csend. 

MARGÓ 
Nem tudom, ti hogy vagytok 
de én már éhen halok 

JANKÓ 
Dettó! 
Te is éhes vagy, Jázmin? 
Meglátod, ízleni fog a vacsora 
Vera úgy főz, hogy mennyei 
Nagyon jól főz 
ugye, Bandi? 

BANDI 
Aha 

JANKÓ 
Olyan furcsák vagytok ma 
de Jázmin miatt nem kell 
izgulni vagy ilyenek 
Nem vegán, bármit megeszik 
és jó neki a kisházban is 
Majd én alszom a földön 
Van egy plusz matracom 
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BANDI 
Most már fejezd be, Jankó 
nem vagy vicces egyáltalán 

JANKÓ 
Nem is mondtam viccet 

VERA 
Nincs kedved segíteni, Jankó? 
Hoznál kintről egy fenyőágat? 
Innen az asztalról pont hiányzik  

JANKÓ 
Persze 
(Jázminnak) Mindjárt jövök 
Nagyon csinos vagy amúgy 
Tessék? 
Ez egy nagyon régi pulcsi 
de azért köszönöm 

Jókedvűen kimegy. 

ATTILA 
Biztos a cigányoktól szedte össze 
Azoknál bármi megtalálható 
Nem mintha, én tudnám 
csak feltételezés 

ATTILA 
Most, hogy a fiú végül is 
úgy tűnik, megőrült  

VERA 
Ne mondj ilyet! 

ATTILA 
Miért, nem így van? 
te is látod, ez színtiszta szihózis 

VERA 
Talán csak szórakozik velünk 

ATTILA 
Ennek voltak előzményei 
Az egyik kirakati bábut a turiban 
többször is kinézte már magának 
És nem egyszer jutott már vissza hozzám 
hogy apátok régi horgászstégén  
napi szinten önmagával dumcsizik 
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VERA 
Honnan van neki ez a —  
hogy hívják ezt egyáltalán? 

BANDI 
Élethű szilikonos szexbaba 

MARGÓ 
Jázmin. 

VERA 
És ezt te honnan tudod? 

ATTILA 
Vera, kérlek 
ez ma már alapműveltség 
erről szól az egész internet 
És egy modern háziasszonynak 
az ilyen segédeszközök létezéséről 
legalább illik tudnia 

VERA 
Ti adtátok neki? 

ATTILA 
Még a feltételezés is sértő, oké? 
A lényegre koncentráljunk 

VERA 
A lényeg az az 
hogy karácsony este van 
és én megfőztem a vacsorát 
de nem tudunk asztalhoz ülni 
mert az öcsétek idehozott egy szexbabát 

Nézik Jázmint. Vera megpiszkálja, és félrecsúszik a parókája. Gyorsan visszateszi. 

ATTILA 
Ismerek egy jó szakembert 
Neves szihijáter a szomszéd településről 
Az még az elődöm fiát is rehabilitálta 
miután egy bicskával megpróbálta lenyesni 
szegény édesanyjának a fejét 
A doki kezelgette egy kicsit a börtönben 
Hipnózis, gyógyszerek, az ilyen szokásos izék 
És ma már példás gyerek, van munkahelye 
és a földönkívüli gyíkemberek 
sem sugdosnak már parancsokat neki 

Holnap felhívom, nyugi 
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VERA 
Nem hiszem, hogy ez itt segítene 

Jankó visszajön a fenyőággal. Vera azonnal felpattan. 

JANKÓ 
Nem tudtam, hogy tobozzal akarod-e 

VERA 
Tökéletes lesz, köszi 
Figyelj csak, Jankó 
Ez a baba —  

JANKÓ 
Milyen baba?  

VERA 
A vendéged 
Mit is  mondtál, mi a neve? 

JANKÓ 
Jázmin 

VERA 
Ugye nem tud járni? 
Azért is toltad ide a talicskával 

JANKÓ 
Hát, nem tudom, Vera 
hogy illik-e ilyet úgy, hogy ő is hallja 
De igen, Jázmin mozgássérült 
és jobb híján talicskával jöttünk 
mert elromlott a tolókocsi 

VERA 
De ezt ugye te is látod 
hogy ő nem egy élő ember 
hanem egy — (keresi a szót) 

BANDI 
Szexbaba? 

VERA 
Igen, szexbaba 
És arra gyártják, hogy aki magányos 
tudod 
hogy legyen mivel —  

JANKÓ 
Nem nagyon értem, hogy mit akarsz mondani 
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VERA 
Figyelj, megmutatom 

ATTILA 
Vera, kérlek! 
Bízzuk ezt majd a szakemberre! 

Látványosan kimegy telefonálni. 

VERA 
Ugyebár azt látjuk mind 
hogy nem igazi 
Nem emberi lény 
Ugye látod te is? 

JANKÓ 
Most arra utalsz, hogy kínai? 

VERA 
Nézd meg, például a haja 
Fogd csak meg, paróka, műanyag 
Egyszerűen érezni lehet, hogy  

Véletlenül lerántja a parókát teljesen  

Nem igazi 

Jankó odaugrik, elveszi, visszateszi. 

JANKÓ 
Te meg miért vagy ilyen szívtelen? 
Ártott neked Jázmin valamit? 
Szegény nem tud hová menni 
és karácsony este van 
Én meg azt mondtam neki 
hogy jó emberek laknak itt 

Gyere, menjünk Jázmin 

Semmi baj, ne sírj 
Nem veled van baja 
Biztos csak a stressz, hogy új helyen lakik 

Boldog karácsonyt nektek is!  

Kimennek. Attila visszajön. 

ATTILA 
Na, mi van?  
Nem reagált jól a kezelésre? 
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VERA 
És te intéztél valamit? 

ATTILA 
Nem vette fel 
Biztos karácsonyozik 

VERA 
Most mi legyen? 

Senki nem válaszol. 

Akkor melegítem a levest 

Amíg Vera a levessel van elfoglalva, Bandi kitölt még egy kör felest. Némán megisszák. Vera 
idegesen szed a levesből. Kínos a csend, elkezdenek enni. 

ATTILA 
Arra azért figyeljetek 
hogy az utcára ne vigye ki 

MARGÓ 
Micsoda mellek, gyerekek! 
Egy merő komplexus vagyok 
mióta betolta ide 

Nyomorultan esznek tovább. Jankó és Jázmin is külön a kisházban. Közben meghitt, karácsonyi 
zene szól. 

NYOLC 
Két nap telt el.  

Margó érkezik Jankóhoz. Vera a nagyház konyhaablakából figyel. Margó kopog, Jankó ajtót nyit. 

MARGÓ 
Szia 

JANKÓ 
Szia 
Gyere be 
Köszönöm, hogy segítesz 

Margó bemegy. Ott van Jázmin. 

MARGÓ 
Hoztam mindenféle stílust 
Válogathat is 
Kezdetnek mondjuk ez milyen? 
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Ebben biztos nem fogsz fázni 

JANKÓ 
Mit gondolsz, Jázmin? 

Szünet. Margó kicsit bizonytalan, hogy mit válaszolhatott Jázmin. Jankó várakozva néz rá.  

MARGÓ 
Hát akkor 
Vegyük le ezeket 

Elkezdi vetkőztetni Jázmint, Jankó zavarba jön és indul ki —  

Te elmész? 

JANKÓ 
Átmegyek a reálba valami frissítőért 

MARGÓ 
Azt elhiszem 

MARGÓ 
Megvárjunk? 

JANKÓ  
Mindjárt jövök 
Nagyon köszi! 

Jankó el. Margó odamegy Jázminhoz, aki a fétisruhában van még. Margónál egy nagy szatyorban 
ruhák.  

MARGÓ 
Aaaztabüdös… 

Vera bekopog. 

VERA 
Szia! 

MARGÓ 
Szia! 

VERA 
Véletlenül megláttalak és —  
Mit csinálsz vele? 

MARGÓ 
Jankó megkért, hogy adjak neki néhány cuccot 
Tudod, a fétisruha helyett 
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VERA 
Segítsek? 

MARGÓ 
Aha 
Befonhatnánk a haját is 

VERA 
Vagy csinálhatnánk 
egy szolid kontyot  
valami hétköznapit 
az talán ellensúlyozná a hatalmas melleit/(ezeket) 

Bekapcsolják Jankó magnóját és felöltöztetik. 

Közben Attila is megérkezik. Meghallja a zenét, bemegy. 

ATTILA 
Hát ti? 

Egész jó 
Habár én hullazsákot javasolnék 

(Átkiabál) Bandikám, hol vagy, gyere ide!  

Azért jöttem, hogy elmeséljem 
végülis meg vagyunk mentve 
Babaügyben sínen vagyunk 

VERA 
Milyen baba? 

ATTILA 
Hogy-hogy milyen baba? 
Két napba telt ugyan 
de elértem a dokit telefonon 

VERA 
Hát hogy milyen orvost? 

ATTILA 
Hogy-hogy milyen orvost 
Akiről beszéltem, a hipnózisost 
Elmondtam neki átol cettig 
az egész kálváriát 
De nyugi, nagyon diszkrét ember 
és amúgy is tartozik nekem 

Én legalább szereztem valakit! 
ezzel szemben ti mit csináltatok? 

Jázminra néznek mind. Valami groteszk pózban van. Megjön Bandi is. 
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Na jó, itt vagy te is, gyere már,  
akkor mondom, hogy mi fog történni 
Hétfőn rendel legközelebb 
bevisszük hozzá Jankót 
és akkor legalább tudjuk, mi van vele 

BANDI 
És addig? 

ATTILA 
Bezárjuk ide, a sufnitokba 

BANDI 
Ez nem sufni 
hanem téliesített garázsépület! 
És akkor sem zárhatjuk be ide 

ATTILA 
Mondok jobbat! 
Na, figyelj csak ide: 
Valami ürüggyel elcsalod Jankót 
Mi addig elrejtjük valahol a babát 
és azt mondjuk, eltűnhetett 

De aztán láss csodát! 
Hétfőn megtudjuk, hogy többen is látni vélték 
és pont a doki rendelője előtt 

BANDI 
De mivel csaljam el? 

ATTILA 
Hát mondjuk, hívd el pecázni 

VERA 
Mikor halt meg az anyukátok? 

BANDI 
Most ez hogy jön ide? 

VERA 
Jankó még ismerte őt? 

MARGÓ 
Anya nélkül hideg 
háborús harcmező a világ 

VERA 
Olvastam egy érdekes cikket 
a pszichotikus tévképzetekről 
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de sajnos 
kevés hozzá az angolom  

MARGÓ  
Majd én segítek 
lefordítom neked 

VERA 
Tényleg? 
Köszönöm! 

ATTILA 
Na jó, addig is,  
amíg levizsgázunk nyelvvizsgából 
beszéljük meg 
hogy tartjuk ezt titokban  

VERA 
Apukátokkal mi történt 
újraházasodott? 

ATTILA 
Értsétek már meg, gyerekek 
én még friss polgármester vagyok 
nekem még bizonyítani kell 
és ha ebből most botrány lesz 
fix, hogy a hivatalt bukni fogom 

MARGÓ 
Túl sokat izgulsz, Ati 
és tök felesleges dolgokon 

VERA 
Andris 

ATTILA 
Én nagyon sokat melóztam azért 
hogy kitörjek végre szakmunkából 
Még jó, hogy izgulok 

VERA 
Andris, kérdeztem valamit! 

BANDI 
Apánknak nincs köze ehhez 

VERA 
Honnan tudod? 
Andris, kérlek 
mondj már róla valamit! 

ATTILA 
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Majd én mesélek, ha ennyire akarod 

BANDI 
Te ebből maradj ki, Ati! 

VERA 
Ezt nem csinálhatod  
A feleséged vagyok 
Jogom van megismerni a családot 
ahová férjhez mentem 

BANDI 
Tudtommal nem az apám vett el 

VERA 
Ha nincs ez az örökség 
azt se tudnám róla 
hogy szegény már halott! 

MARGÓ 
Jézusom 

ATTILA 
Hű, gyerekek 
Na, mielőtt még 
túl mélyre ereszkedünk  
az érzelmi sírveremben 
azt szeretném mondani 
Hogy itt az ablakokat le kell sötétíteni 
és arra is van egy tervem 
hogy ezentúl hogy ne jusson ki —  

VERA 
Még egy szó, Attila és esküszöm 
most körbemegyek az utcában 
és elmondom mindenkinek 
hogy te magad vetted ezt a szexrobotot 

ATTILA 
Mi van? Honnan tudod? 

Gyanakodva Bandira néz. 
VERA 
Van két szemem 

ATTILA 
De még előtted, Margó 
Mielőtt megismertelek 
Esküszöm! 

MARGÓ 
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Semmi baj! 
Velem is előfordul néha 
hogy olyan magányos vagyok 
azt sem tudom, milyen nap van 
vagy levittem-e a szemetet 

VERA 
Mit jelent az 
hogy olyan ember 
volt apukád, Andris? 
Bántott titeket? 

Jankó bejön kintről a tolószékkel. 

JANKÓ 
Ti mit csináltok itt? 

Bandi hirtelen Jankóhoz lép, a grabancánál elkapja. 

BANDI  
Akarod, hogy igaza legyen? 
Mi, Fajankó? 
Az vagy? 
Na gyerünk, mondjál valamit! 

JANKÓ mintha betanulta volna 
A Fajankó az a kompos Gyuszi fia 
aki nem tanult meg beszélni 
és éjszakára zárni kell az ajtaját 
különben kint alszik a baromfikkal 
A Fajankó az a Gyuszi bácsi fia 
én csak egy sima gyerek vagyok 

Bandi, mint akit pofon vágtak, hirtelen elengedi és hátralép. Jankó rögtön Jázminra néz.  

JANKÓ 
Semmi baj, nyugi! 
Nem akart bántani 
talán egy sörrel többet ivott 

Elkezdi kitolni Jázmint, mire Attila odaugrik és megpróbálja megakadályozni. Bandi is menne, de 
Vera és Margó tiltakoznak, kialakul egy béna tömegjelenet. Jankó közben megszökik Jázminnal. 

ATTILA 
Tényleg az utcára viszi 
Holnapra az egész község 
tudni fogja a robotot 

Látjátok, én próbálok segíteni 
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de ti inkább egymást ölitek 
Hát, akkor sok szerencsét  
Én a magam részéről megteszem 
amit meg lehet 

Ja, és nagyon megköszönném 
ha ennek a babának az eredete 
bekerülne a családi titkok közé 
Margó, gyere, édesem 

Margó összenéz Verával, aztán kimegy, egyedül. Utána Attila. 

BANDI 
Én mondtam neki mindig 
mikor még gyerekek voltunk 
és apánk szemétkedett vele 
hogy a Fajankó az a kompos Gyuszi fia 
ő meg csak egy sima gyerek 

VERA 
Látod, emlékezett 

Vera próbálja megölelni, de Bandi elhúzódik. 

KILENC 
Jankó és Jázmin az utcán. Erősen fúj a szél. 

JANKÓ 
Nem fázol?  
Erre? 

Az utca végén a temető van 
azután kezdődik a határ 
Ha akarod, oda is elsétálok veled 
és ha már elfogytak a gondolataid 
beszélgethetsz velem is 

Arra, a Duna-parton, meg ott a stégünk 
Régen sokat pecáztunk ott 
de régóta már csak én járok ki 
Viszont veled szívesen megosztanám 
hogy legyen megint másé is 
ne csak az enyém 

Szünet. 

Oké. 
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Átkarolja Jázmint.  

Így jó? 

Közelebb. 

Így? 

Megcsókolja. Hallgatják a zenét. 

JANKÓ 
Remegsz? 
Hideg van, nehogy megfázz nekem, 
Mehetünk, ha gondolod 

Elkezdi tolni Jázmint hazafelé. 

TÍZ 
Bandi az udvaron várakozik. Jankó megérkezik Jázminnal. 

BANDI 
Kell nekem ember a tüzépre 
Egy jó műszakvezető 

JANKÓ 
Nem ismerek 

BANDI 
Rád gondoltam 

JANKÓ 
Köszönöm 
Én szortírozni szeretek 

BANDI 
Öcsi bazdmeg 
Van egy céged, 
Minek pakolgatod a leveleket? 

JANKÓ 
Mert szeretem 

BANDI 
Az ügyekről akkor is beszélnünk kell 
Most már társtulajdonosok vagyunk 
Együtt kell hoznunk a döntéseket 
Felírtam pár témát, majd megmutatom 

Meg akartam kérdezni —  
Tök jó lenne biciklivel járni 
Nincs már meg a régi kék Csepelem? 
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JANKÓ 
Nem tudom 

BANDI 
Nem használtad, miután — ? 

JANKÓ 
Nagy volt még nekem 

BANDI 
Jó kis bringa volt 
Almaszedésből vettem újonnan 
Egy- vagy kéthetes lehetett 
Na mindegy 
Az öreg biztos eladta valakinek 

JANKÓ 
Nem tudom 
Talán elveszett 

Csend. 

BANDI 
Figyelj, egyébként 
mit akarok kérdezni 
Annak idején 
aznap 
mikor nem találtatok 

Milyen volt az öreg? 
Mondott valamit? 

JANKÓ 
Nem tudom 
Rég volt nagyon 

BANDI 
Ő hívta a rendőröket? 

JANKÓ 
Igen 

Csend. 

Mert nem hagytál levelet 

BANDI 
Mi? 

JANKÓ 
Nem hagytál nekünk levelet 
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Nem tudtuk, hogy magadtól mentél-e el 
vagy valami bajod esett 

BANDI 
Úgyse érdekeltem 
Te is tudod, hogy milyen volt 
Még talán örült is 
hogy mínusz egy gyerek 
Fogadok, hogy pár hét múlva 
ment tovább az élet, mint rendesen 

JANKÓ 
Jázmin mindjárt megfagy 
Úgyhogy most megyek 

BANDI 
Eljöhettél volna meglátogatni 
Tudtad, nem, hogy hol lakom? 
A rendőrök biztos elmondták nektek 

JANKÓ  
Azt gondoltam, nem akarod 

BANDI 
Miért ne akartam volna? 

Jankó betolja Jázmint a garázsba, Bandi pedig bemegy a házba. 

TIZENEGY 
Szilveszter napja. 

Vera jön ki a házból, és a garázshoz megy. Bekopog. Jankó ajtót nyit. 

JANKÓ  
Szia Vera 
Hogy vagy?  

VERA  
Nagyszerűen 
és te? 

JANKÓ 
Nagyszerűen 
én is 

Szünet. 
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Hozzám jöttél? 

VERA 
Ja, igen 

JANKÓ 
Inkább itt, mert éppen most aludt el. 

A szimpla ágyban Jázmin fekszik betakarva. 

VERA 
Hogy-hogy alszik? 
Mindjárt itt az újév 

JANKÓ 
Mostanában elég gyakran 
csak úgy rátör a szomorúság 
És olyankor nem tudom 
mit tudnék tenni 
amivel felvidíthatom 
a Jane Eyre-ből is felolvasok 

VERA 
Egyébként ezt neked hoztam 
karácsonyra szántuk 
de végül ott maradt a fa alatt 

JANKÓ 
Köszönöm 

Vera átadja az ajándékot. 

JANKÓ 
Vera, mondhatok valamit? 

VERA 
Igen 

JANKÓ 
Tudod, említettem, hogy felolvasok 
és ma Edward azt mondta  
hogy a bal oldali bordája alól 
egy darab zsineg indul ki 
ami szorosan és kioldozhatatlanul 
össze van kötözve 
egy másik zsinegdarabbal 
ami meg Jane bordájához nőtt oda 
De ha Jane elutazik 
és sok százezer mérföld 
választja majd el őket  
akkor ez a zsinór elszakad 
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és Edward vérezni fog idebent 

VERA 
Ez nagyon szép 
Ki is írta ezt? 

JANKÓ 
És fogalmam sincs 
hogy most mi legyen 

VERA 
De attól félsz, hogy elutazik? 

JANKÓ 
Idegennek érzi itt magát 
Ha elindul sétálni például 
szinte azonnal a határban köt ki 
És már elfogytak a házak 
pedig még bőven vannak gondolatai 

VERA 
Elmondod, hogy volt 
Az első találkozás? 

JANKÓ 
Biciklivel jöttem éppen hazafelé 
A főtéren voltam 
megnézni a betlehemest 
És a szakadó hóban nem láttam őt 
ahogy ment át a zebrán, a posta előtt 
Összeütköztünk, ő elesett 
én meg felborultam 
És ott az utcán beszélgetni kezdtünk 
És akkor derült ki, hogy nincs senkije 
Úgyhogy elhívtam ide 

VERA 
Nincs senkije? 

JANKÓ 
Az anyukája fodrásznő pesten 
Az apja meg valahol külföldön él 
Ő tízéves koráig itt lakott 
És most csak azért jött haza 
mert a nagymamáját elvitte a májbetegség 

VERA 
Aha 

JANKÓ 
Nem nagyon tudom 
hogy kell ezt elmondani 
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Csend, amíg Vera próbál mondani valamit, amivel segíthet, de végül csak ez jön ki: 

Mit csináltok később? 
Mi itthon szilveszterezünk 
Gyertek át koccintani velünk 

JANKÓ 
Lehet, hogy inkább maradunk 

VERA 
Ha Bandi miatt nem akarsz   
Látod, ő is visszajött 

JANKÓ 
Ez nem igaz 

VERA 
Hogy érted? 

JANKÓ 
Ez nem az, aki elment 

VERA 
Régóta nem láttátok egymást 
Mindketten sokat változhattatok 
Talán jó lenne egy kicsit beszélgetni 
Újra megismerni egymást 
és Jázminra is ráférne már 
egy kis társaság 

Vera feláll, mert Jankó sokáig nem reagál. 

Hát akkor én megyek 
Ha mégis meggondolnád magad 
nem vagyunk messze 

Jankó is feláll. 

JANKÓ 
Akarsz egy ölelést? 

VERA 
Te akarsz? 

JANKÓ 
Csak láttam, hogy te szereted 
És én most kevésbé nem akarok 
mint úgy egyáltalán 

Megölelik egymást. 

42



VERA 
Boldog új évet, Jankó 

JANKÓ 
Boldog új évet neked is, Vera 

Éjfél van, megszólal a Himnusz. 

TIZENHÁROM 
Másnap reggel. Margó megjelenik Jankóék kerítésénél. Fütyül vagy valahogy jelt ad, mire Jankó 

kinyitja az ablakot.  

MARGÓ 
Bezártam a kocsmát 

JANKÓ 
Örökre? 

MARGÓ 
Határozatlan időre 
Alkalmazottat keresek 
Azt hiszem 

JANKÓ 
És a vendégek? 

MARGÓ 
Kivoltak 
De aztán kaptak egy sörpadot 
és átcuccoltak a kisbolt elé 

Jázmin hogy van? 

JANKÓ 
Alszik 
Napok óta fel sem kelt 

MARGÓ 
Szegény 

JANKÓ 
Mit csinálnak az emberek 
ha ilyen szomorúak? 

MARGÓ 
Ha ennyire? 
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JANKÓ 
Igen 

MARGÓ 
Mit csinálnak az emberekkel 
ha ilyen nagyon szomorúak 
hogy napokig csak fekszenek? 

JANKÓ 
Igen 

MARGÓ 
Megvan még a könyv, amit adtam? 

JANKÓ 
Azt hiszem 

MARGÓ 
Akkor bejövök 
Csinálj egy kis helyet! 
Szerepjátékozni fogunk 

Margó bemegy a kapun, aztán a garázsba is, ahol még ott van a szatyornyi ruha, amit korábban 
hozott. Turkálni kezd benne. Közben megszólal a mobilja. Attila keresi.   

MARGÓ 
Szia, Ati! 

ATTILA 
Kedves Margó! 

Nem —  

Drága Margó! 

Margit! 

MARGÓ 
Minden oké? 

ATTILA 
Szeretnélek tájékoztatni 
hogy ami a nagyanyád be nem fizetett  
pontosabban évek óta elcsalt adóját illeti 
azzal kapcsolatban is komolyak a szándékaim 

Csend. 

Felhívtam a térség legjobb szakértőjét 
és az ügyvédem is rendelkezésedre áll 
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Szóval csak azt akarom kérdezni 
hogy kedden, a NAV-os vizsgálat után  
feljönnél-e velem Pestre korcsolyázni? 

MARGÓ 
Most nem tudok beszélni 

Leteszi. Előhúz egy ruhadarabot és Jankónak nyújtja. 

MARGÓ 
Én leszek Mr. Rochester 
Jázmin pedig Jane Eyre 
A diófa alatt kezdünk 
Az a legvidámabb rész 
Engem mindig felvidít 
Pláne, hogy utána egyre rosszabb lesz minden 

JANKÓ 
Oké 

MARGÓ 
292. oldal 
Less nyugodtan a könyvből 

JANKÓ 
Jó 

MARGÓ 
Ti lesztek Jázminnal 
Akkor a lepkétől 
Én tudom fejből 
Te súgj neki! 

Akkor —  
Mehet! 

MARGÓ olvas 
Jöjjön ide, Jane, nézze meg ezt a lepkét. Nézze a szárnyát. Egy nyugat-indiai lepkefajtára 
emlékeztet; Angliában nemigen látni ilyen nagy és élénk színű éjjeli lepkéket.  

Na, erre elrepült! 

Jane. Thornfield nyáron nagyon kellemes hely, ugye? 

Szünet. Margó bólogat. 

JANKÓ 
súgja Nagyon.  
Mondd, hogy nagyon! 
 
Szünet. 
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Oké, mondta 
 
Mehetünk tovább 

MARGÓ 
Biztos már maga is megszerette a házat, hiszen olyan hűségesen tud személyekhez és dolgokhoz 
ragaszkodni. 

JANKÓ 
súgja: Igaz 

Szünet. 

Jázminnak 
Komolyan? 
És fáj a torkod is? 

 
MARGÓ 
Akkor mi legyen? 
Hagyjuk abba? 

JANKÓ 
Ez úgyis csak próba még, nem? Ezt most csinálom én, te majd legközelebb 

Most elég az is 
ha csak figyelsz minket 

MARGÓ 
Szegény 

Jázmint (azért óvatosan) arrébb rakják.  

JANKÓ fejből 
Igaz. Nagyon megszerettem Thornfieldet. 

MARGÓ 
És bár nem értem, hogyan lehetséges, de azt is észrevettem, hogy ragaszkodik ehhez a csacsi francia 
kislányhoz, sőt még ahhoz a primitív Mrs. Fairfaxhez is. 

JANKÓ 
Igen, uram. Mind a kettőjüket megkedveltem. 

MARGÓ 
És szomorú lenne, ha el kellene válnia tőlük? 

JANKÓ 
El kell hagynom Thornfieldet? 
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MARGÓ 
Nagyon sajnálom, de úgy látom, nincs más megoldás. 

JANKÓ 
Tehát megházasodik? 

MARGÓ 
Egy hónap múlva. Adèle-t intézetbe fogom adni, önnek pedig, Eyre kisasszony, más állást kell 
keresnie. 

JANKÓ 
Igenis, uram. Haladéktalanul föladok egy hirdetést. 

MARGÓ 
Leendő sógornőmtől máris hallottam egy megfelelő helyről: egy írországi kastélyban keres öt 
leánya mellé nevelőnőt Mrs. Dionysius O'Gall.  

JANKÓ 
Írország nagyon messze van, uram. 

MARGÓ 
Hát aztán? Egy ilyen okos leánynak csak nem akadály a távolság vagy a hosszú utazás? 

JANKÓ 
Az utazás nem, de a távolság igen, és a tenger... a tenger elválaszt... 

MARGÓ 
Mitől, Jane? 

JANKÓ 
Angliától és Thornfieldtől és... 

MARGÓ 
És...? 

JANKÓ 
Messze van. 

MARGÓ 
Messze van, az igaz. Ugye, jó barátok voltunk, Jane? 

JANKÓ 
Igen. 

MARGÓ 
És a jó barátok, mielőtt hosszú időre elszakadnak egymástól, az utolsó perceket együtt szokták 
tölteni. Itt a gesztenyefa és itt van ez a pad. Jöjjön, ma este itt fogunk üldögélni, ha a sors nem is 
engedi meg, hogy többé itt ülhessünk. 

Egymás mellé kerülnek. Effektek, fény, mintha hirtelen tényleg ott lennének a padon, a gesztenyefa 
alatt. Jankónál már nincs könyv. 
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Érez valami rokonságot velem, Jane? Mert nekem néha az a furcsa érzésem támad - különösen ha 
így együtt ülünk, mint most -, az a furcsa érzésem támad, hogy a bal oldali bordáim alól egy darab 
zsineg indul ki, és az szorosan és kioldozhatatlanul össze van kötözve egy másik zsinegdarabbal, 
amely meg a maga bordájához nőtt. De ha a zúgó csatorna és néhány száz mérföldnyi szárazföld 
lesz kettőnk között, attól félek, ez az összekötő zsinór mégis elszakad, és akkor - ez a 
kényszerképzetem - belül vérezni fogok. Ami magát illeti... maga el fog felejteni engem. 

JANKÓ 
Soha. 

VALAMI. 

MARGÓ 
Ú, azt hiszem 
elfelejtettem a —  
Rossz sörpadot adtam nekik oda 

Kimegy. Jankó ott marad Jázminnal. Felveszi a könyvet. A lapok közt van néhány fotó, azokat 
kiveszi és kimegy Margó után. 

TIZENNÉGY 
A nagyház konyhájában Bandi a tüzép adminisztrációját nézegeti. Vera bejön, leül hozzá. Egy 

darabig várja, hogy figyeljen rá, de mivel hiába: 

VERA 
Képzeld, megkaptam a melót 
Hónap elején már mehetek 

BANDI 
Milyen melót? 

VERA 
Hogy-hogy, milyen melót? 

BANDI 
Hát, hogy milyen melót? 

VERA 
Hát, ahova jelentkeztem 
Mi is a szakmám, Andris? 

BANDI 
Óvoda, óvónő, óvoda. 
Megkaptad az óvodát! 

Gratulálok! 
Nagyon ügyes vagy, szívem!  
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Odamegy, megöleli. 

VERA 
Van még valami 

BANDI 
Hú, de titokzatos 
Nyertünk a lottón is?  

Hosszú csend. 

Na? 

Ugye nincs baj? 

VERA 
Terhes vagyok 

Mivel Bandi lefagyott, Vera folytatja 

Már sejtem egy ideje 
de az ünnepek alatt  
nem tudtam orvoshoz menni 

Csend. 

Nem örülsz neki? 

BANDI 
Dehogynem  

Kicsit késve, de nagy gesztusok. Közben a feles is előkerül, és innentől kezdve szertartásmentesen 
iszik a belső feszültségre, amitől lelkessé válik, beleszeret a saját ötleteibe. 

Akkor ott történt a —  

VERA szinte egyszerre 
A kéményseprők bálján 

BANDI 
Kéményseprőbálon 

VERA 
Valószínűleg 

BANDI 
És kislány?  
Vagy kisfiú? 

VERA 
Még csak hét hetes 
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Vera megmutatja az ultrahangos képet. Bandi elég sokáig csendben nézi, látszik, hogy nem érti, mit 
kell látni pontosan. 

Itt van 
akkora, mint egy áfonya 

BANDI 
Vagy mint egy kulé kavics 

VERA 
Igazából egy kicsit féltem elmondani 

BANDI 
De miért? 

VERA 
Rég beszéltünk már ilyesmiről 
Utoljára még odaát  

BANDI 
Attól én még gondoltam rá 
Sokat 
Sőt már azt is kitaláltam, hogy 
ha majd ez az idő eljön 
beteszünk oda egy gipszkarton falat 
és azt a részt megcsinálom gyerekszobának, nézd 
Néhány évig az tökéletes lesz neki 
Aztán, ha nagyon megnő 
majd kitalálunk valamit 
Beépíthetjük a padlást is 

VERA 
Arra még ráérünk azért 

BANDI 
Lemérem, hogy mekkora váz kell neki 
A fiúkkal meg majd hozatok lapokat 

VERA 
Nem kell mindent azonnal 
Még van hét hónapunk 

BANDI 
Te mit szeretnél? 
Én azt hiszem, kislányt 

VERA 
Én is 

BANDI 
Akkor biztos fiú lesz 
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Bizakodva néznek a másikra. 

VERA 
Szerinted mi legyen az állással? 
Mondjam el nekik? 

BANDI 
Miért ne? 

VERA 
Igen, de közben terhes lettem 
Kábé fél évet tudnék így dolgozni 
Persze jól jönne addig az a fizetés 
meg legalább lenne biztosításom is 
tudod, a csed, gyed, satöbbihez 

BANDI 
Aha 

VERA 
De félek, hogy ha elmondom a babát 
visszavonják az ajánlatot 
Eltitkolni meg félek, és nem is lenne fair 

Bandi iszik a fél év múlvára, és egyébként fogalma sincs. 

Hogy állnak a tüzép dolgai? 

BANDI 
Minden oké 

VERA 
Olyan furcsa ilyet kérdezni, de 
megengedhetjük, hogy ne dolgozzak 
mostantól legalább három évig? 

Amíg oviba nem megy a gyerek 

Hahó, figyelsz? 

BANDI 
Persze 
A tüzéppel minden oké 
Mondd csak le a melót 
Majd én mindenről gondoskodom 

VERA 
Biztos?  

BANDI 
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Ha mondom! 
És tudod, mit? 
Nem kell a gipszkarton fal 
Attól még ugyanolyan kis hely marad 
Hanem: szintráépítés! 
Lesz egy egész emelet, amit 
úgy rendezel be, ahogy akarsz 
Holnap fel is hívom a statikust 

Meg ez az udvar is nagyon gáz 
Ha valaki elmegy a ház előtt 
ezt a ronda sufnit kell néznie 
Rólunk nem is beszélve 
Inkább raknék oda a gyereknek egy játszóteret 

VERA 
De mi lesz Jankóval? 

BANDI 
Megmondom, hogy költözzön el 
Amúgy is ki tudja, mit művel azzal a szexbábuval 
Nem akarom, hogy a lányom lássa ezt 

De nyugi, kivásárolom 
Felhívok egy értékbecslőt 
és jövő héten ajánlatot teszünk 

Olyan jó lesz, majd meglátod 
A fejünk fölött épül az új emelet 
kint meg egy óriási játszótéren  
futkározik a kisgyerek 

VERA 
De azért az óvoda —  

BANDI 
Nincs szükségünk az óvodára! 
Meg a párezer forint gyesre sem 
Majd én mindent elrendezek 
Van ez a napelem-pályázat 
Attilától megkérdezem majd a feltételeket 

Észreveszi, hogy Vera befeszült, mire odamegy és nem túl finom mozdulatokkal próbálja nyugtatni. 

Na, figyelj, bízzál már bennem 
Minden oké lesz 
Sőt, még annál is jobb 
Jó? Vera! Nem hiszel nekem? 

VERA 
Persze, Andris 
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Hiszek 

Fókusz le. 

TIZENÖT 

Főtér. Még áll a betlehemes. Margó már benne ül. Szól a telefonján egy Komár László-szám. Jankó 
is ott van már, egy kis távolságban. Csak úgy mellesleg odasétál, lerakja a fotókat, aztán egy kicsit 
távolabb megy, de hallótávolságon belül marad. Margó felveszi a képeket. 

MARGÓ közvetlenül a babákhoz beszél, de Jankónak szól az egész 
Mit szóltok, milyen szépek 
itt a poharaim? 
A lumpenektől kaptam őket 
cserébe, hogy a múltkor 
szana-szét vertek a kocsmában mindent 
Azt mondják, felbuszoztak értük  
egészen Budaörsre az Ikeáig 
Még virágcsokrot is hoztak 
mert, és ezt így mondták 
nem bírnak a bűntudattal 
hogy az utóbbi időben olyan 
hányadékok voltak velem 

Ez a fotó az átadásról készült 
Tőlük kaptam, hogy tegyem ki a falra 
a nagymamám kedvenc képeivel 
De most le kellett szednem 

Ez meg Mamuka és az alkeszek 
Milyen fiatalok ezen 
milyen jókedvűek 

Mamuka és a színjátszókör 
Tudtátok, hogy egészen 
hetvenéves koráig a tagja volt? 
És akkor is csak azért hagyta ott 
Mert már nem volt lámpalázas 

Mamuka és Komár László  
nézd, a z öreglány hogy csimpaszkodott! 

Itt meg a komplett Tankcsapdával 
Azt írja, szüreti bál 89’ 
mindenre kiterjedő ízlése volt 
Mamuka és Sanyi nagypapám 
A háttérben az ott az anyám 
Mindkét kezében olvad egy fagyi 
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Azt hinnéd, ezért ilyen mélabús 
de asszem itt már terhes volt velem 

Én esküszöm, nem tudom 
hogy mit keresek itt megint 

De máshoz talán még ennél is  
kevesebb közöm lehet 

VERA 
Azt gondoltam, a társaság tehet róla 
és ha onnan eljövünk, majd megváltozik 

ATTILA 
A buszmegállóban találtam rá 

VERA 
A legrosszabb, hogy tehetetlen vagyok 
Csak ülök abban az idegen házban, 
amihez egyáltalán semmi közöm 
És nézem, ahogy szép lassan  
elfogy belőle minden 
amiért úgy szeretem 

Tudom, hogy őrültség 
Hova mennék, csak ő van nekem? 
De mióta tudom, hogy terhes vagyok 
Azóta folyamatosan érzem ezt a pánikot 
hogy ezt az Andrist én már nem ismerem 
a gyerekemnek egy ismeretlen apja lesz 
Most olyan kibírhatatlanul erős lett bennem 
nem is néztem, hogy mit csomagolok 
Lehet, hogy semmi értelmes nincs a táskában 
csak egy csomó fölösleges dolog 

Mit csinálok, ha a leleteim helyett 
a rohadt tüzép papírjai lesznek nálam 
mikor ez a szegény gyerek úgy dönt majd 
hogy jönni fog? 

ATTILA 
Jankó, tudod hol lakik a jegyző? 

Jankó bólint. 

A szomszéd ház az, jobbra  
Az önkorié  
Most épp nem használjuk semmire 
Ott nyugodtan lehetsz egy pár napot 
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És átgondolhatod 

VERA 
Nem tudom 

ATTILA 
Induljatok 
Én is mindjárt megyek utánatok a kulccsal 

Jankó megfogja Vera bőröndjét és kimennek. 

MARGÓ 
Szia 

ATTILA 
Szia 

Ők is kimennek. 

TIZENHAT 
Bandi felébred a konyhában.  

Keresi Verát. Ki-be járkál. Mikor egyszer visszajön, látszik az arcán, hogy nagyobb a baj, mert Vera 
elvitte a fontosabb dolgait. Előkerül egy mobil, próbálja hívni, sikertelenül. Kimegy az udvarra, 
aztán át Jankóhoz. Csak Jázmin van ott. Tehetetlen dühében nekimegy Jázminnak, és szétveri a 

garázst is.  

TIZENHÉT 
Egy-két nap múlva a stégen. Jankó már ott van, a keze ügyében pecabot, felszerelés. Mellette a 

deszkán Jázmin feje. Bandi megérkezik. 

BANDI 
Hova ment? 
Neked tudnod kell 
Hiszen olyan jóban lettetek 

JANKÓ 
Azt kérte, most még ne mondjam el neked 

BANDI 
Hanem, mikor? 

JANKÓ 
Ha már tudja, mi legyen 

Nem ülsz le ide? 

Nem ül le. Jankó feláll és a nádból előhozza a Csepel biciklit, ami az első jelenetben is vele volt.  
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JANKÓ 
Emlékszem arra a reggelre 
Apa nagy brigádot szedett össze 
Bejárták az egész falut 
Én is egész nap kerestelek 
aztán besötétedett és ide jöttem 
Megtaláltam a fűben a biciklidet 

Néztem a vizet 
Hideg volt aznap este nagyon 
és elképzeltem, hogy ott lebegsz a Duna fenekén 

De nem mondtam el senkinek 
A biciklit sem mutattam meg 
hanem elrejtettem ide, a nádak közé 
Akkor kezdtem azt képzelni 
hogy ha ide kijövök 
Te mindig itt leszel 

Aztán kiderült, hogy életben vagy 
Két faluval arrébb költöztél  
És a rendőrök szerint  
nem akarsz hazajönni soha többé 

Beszélgetni szoktunk 
Néha pecázni vagy nézni ott szemben 
hogy mit csinálnak az emberek 
Aznap is, mikor apa meghalt 
te meg én itt ültünk a stégen 
Mikor neki otthon megállt a szíve 
mi épp kifogtunk egy vörösszárnyú keszeget 
Á csak sneci 

Bandi mégis leül. Hosszú szünet. 

BANDI 
Egyszerűen csak  úgy ébredtem egy reggel 
hogy azt a mélabús pofáját 
nem bírom egy napig se 
nézni már tovább 
És hallgatni, ahogy a garázsban 
késő estig kalapál 
meg azt a siralmas számot dünnyögi 
Pedig engem nem utált annyira 
néha beszélt is velem 
Jobban kellett volna bírnom 
Lassan felnőtt voltam 
járkáltam már mindenfelé 
De aznap reggel mégis 
rámtört valami rémület 
hogy ha itt maradok 
nemsokára ővé válok 
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és mikor már ágyban voltál 
én titokban, az esti busszal — 

Jankó itt bénán megveregeti a hátát. 

JANKÓ 
Tavaly óta a kis határban 
Megint tartanak krosszversenyeket 

BANDI 
És, benevezel? 

JANKÓ 
A könyvtárosnak van egy régi Endurója 
A múltkor láttam, hogy eladó 
csak elfelejtettem szólni neked 

BANDI 
Fú, mióta nem ültem motoron 
Utoljára, mikor apa elkapott azon a lopott Simpsonon 

Szünet. 

Nem akarom az ő életét élni, aztán meghalni 

A Duna túlsó partján az egyik házban felgyullad a villany. Látni a konyhában az embereket. 

BANDI 
Ezek még mindig ugyanazok? 

JANKÓ 
Igen 

Jankó az ölébe veszi Jázmin fejét 

BANDI 
Ne haragudj 
Hazamegyünk és megjavítjuk, oké? 

Szünet. Jankón látszik, hogy mondana valamit. 

JANKÓ 
Oké 

Nézik tovább a túlparti embereket. 

BANDI 
Most mi lesz? 

Jankó megfogja Jázmin fejét, súg neki valamit, aztán ráakasztja a horogra, és lassan beereszti a 
vízbe.  
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Bandi bénán visszaadja a hátbaveregetést. 

Jázmin feje kiér a fényből. 

Vége.
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