
Oláh-Horváth Sári 
GYEREKJÁTÉK 

színpadi szöveg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  



SZEREPLŐK 
 
TAMÁS – 51 éves, nem akar több gyereket 
TAMARA – 40 éves, ránézésre a tipikus családmodell megtestesítője 
NÓRI  – 29 éves, mindig is félt a szüléstől 
JULI – 26 éves, méhnyakrákja volt 
ORSI és KATA – 29 éves és 42 éves, együtt vannak 
ANDREA – 35 éves, mindenáron gyereket akar 
NATASA – 34 éves, nemi erőszakból született gyereke 
 
 
Helyszín és időpont: Kelet-Európa ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



TAMARA Hülye picsa. 
NÓRI  Elmentem egy ötéves forma gyerek és az anyja mellett az utcán, a 

gyerek előttem rohangált cikk-cakkban, össze-vissza, rohadt idegesítő volt, de nyilván elviseli 
az ember, az anyja meg jóval mögöttem lemaradva, nem nagyon sietett utolérni a kissrácot. A 
futkosás közben leesett a gyerek sapkája, aztán nevetve felvette, vissza akart futni az 
anyjához.  

TAMARA Hülye picsa 
NÓRI  Mondta a nő hangosabban, csak hogy biztos legyek benne, hogy 

hallom. Mi van? 
TAMARA Hülye picsa. 
NÓRI  Mondta, most már túlartikulálva, direkt nekem, ide, az arcomba. Így 

hívnak? 
TAMARA Nem láttad, hogy leesett a gyerek sapkája? 
NÓRI  És? 
TAMARA Mit és? Miért nem segítettél neki? 
NÓRI  Te gyereked, nem? 
TAMARA Ha egy öregasszony esik el előtted, akkor amellett is elmész? 
NÓRI  Segítselek fel vagy mi? 
TAMARA Csak azért mert más gyereke, még nem kell belerúgni. 
NÓRI  Elmentem mellette, mi van abban? 
TAMARA Hogy leesett a sapkája. 
NÓRI  Ha segítek, most azon pattognál, hogy mit tapizom a gyereked. 

Amilyen jellem vagy. 
TAMARA Hát inkább vagyok ilyen jellem, mint olyan jellem, mint amilyen te. 
NÓRI  Elővettem egy könyvet a táskámból. 
TAMARA Mi van, most olvasni fogsz? 
NÓRI  „A gyerekek számára nagyobb jogtalanság, ha a felnőtt bíráskodik 

felettük, mintha egymás között néhány pofonnal elintézik a konfliktust.”  
TAMARA Ezt most rám érted? Ne szólj bele, hogyan neveljem a gyerekem. 
NÓRI  Fejlődéslélektan egy. 
TAMARA Az ilyen újfeministák mindig azt hiszik, mindent jobban tudnak. 
NÓRI  Fut a gyerek! 
TAMARA Titusz! 
NÓRI  Na, ezért nem akarok gyereket. Meghülyül tőle az ember teljesen. 

Sosem voltam olyan hű de nagy társasági ember, de azért eljárogattam helyekre. Azt mindig 
is éreztem, hogy amikor szóba jött, hogy ki hány gyereket akar meg hány férjet, akkor én 
idegenné váltam. Gimiben volt egy pasim, megvoltunk meg minden, de nem úgy, mint 
mások. Valami miatt nem tudtam vele lenni… mármint úgy... vagyis nem sokáig. Lehet, hogy 
meleg vagyok, de lehet, hogy még csak az se. Néha azt kívánom, hogy bárcsak lennék meleg, 
mint ilyen semmilyen. Nem vagyok prűd, de ami a szexet illeti, szerintem csak hülye 
szavakkal lehet kifejezni. Dugás, baszás… ilyet egy csaj ne mondjon ki. Szeretkezés. Nekem 
ez is fura.  Meg az is, hogy szeretni valakit azt jelenti, hogy meg akarod fogni azt, amit máson 
nem. Hogy valaki tetszik, aztán egyből a bugyijában akarsz matatni. Egyszer azt hittem, 
terhes vagyok. Konkrétan meggyűlöltem a barátomat. Hogy ezt tette velem. Napokig 
kerültem, és ha közeledett, ellöktem, és direkt összevesztem vele minden hülyeség miatt. 
Aztán amikor kiderült, hogy nincs para, megkönnyebbültem. Szakítottam a sráccal és azóta 
egyedül vagyok.  Nyomják itt a szentbeszédet, hogy a család a legfontosabb dolog a világon, 
meg a gyerek így meg úgy. Én tudom magamról, hogy tökéletesen alkalmatlan vagyok arra, 
hogy egy: szüljek, kettő: éjjel-nappal ott legyek valakinek, hogy ne legyen nyugtom meg 



semmim. Ha más is bevallaná ezt magának, nem lenne ennyi kurva sok csalódott ember a 
földön. 

ANDREA Mindig is sok gyereket akartam. Hármat, négyet, ötöt. Néha még 
elképzelem.  

TAMARA Ráordítottam egy csajra, igazából teljesen indokolatlanul. Mint amikor 
rádudálsz valakire, csak azért mert te hülye vagy meg ideges. Felhúzott az a kiscsaj. Mennyi 
lehetett? 21? 

NÓRI  29 éves vagyok, és bátran ki merem jelenteni, hogy simán eladnám a 
méhemet kísérleti célokra. Mert nekem teljesen felesleges. Figyelj csak: havonta veszem a 
rohadt tampont, azt ki tudod számolni mennyi egy évre? Meg ha görcsöl és fáj, akkor a 
gyógyszert. Na most ezt az összeget megspórolom egy évben, tizenkétszer. Ezt számold ki tíz 
évre. Jó, lakást nem lehetne belőle venni, de valamit biztosan. 

TAMARA A fiatalsága húzott fel, meg hogy rendben van önmagával. 
ANDREA Ha minden rendben lett volna gyerekkoromban, nem akarnék ennyi 

gyereket. Sosem éreztem magam biztonságban, el is szöktem anno otthonról. Egyedül 
vagyok, senkim sincsen. Se apa, se anya, se testvérek, kevés barát. Karácsonykor például 
egyedül vagyok. Veszek egy csomó gyógyszert meg piát, és nézem a Reszkessetek betörőket 
ugyanúgy mint mindenki, csak én egyedül. Ha lennének gyerekeim, vagy legalább csak egy, 
vele nézném. És akkor gyógyszer meg pia helyett ajándékot vennék.  

TAMARA Titusz öt éves. 35 voltam, amikor született. A karrierem csúcsán 
voltam. Abbahagytam, hogy máshol legyek a csúcson. Én voltam az egyetlen nő, aki menő 
autókereskedést vezetett. Porsche szalon. Nem hiszed, mi? Azt hittem, ez egy olyan terület, 
amit lehet a háttérből is irányítani. De nem lehet. A háttérből csak a háttérben lehet lenni. 
Elidegenedtem a gyerektől. Elképzeltem, mi lenne, ha ő nem lenne. A férjemnek mindegy 
volt, azt hiszem. Én vagyok a második felesége, Titusz a harmadik gyereke. Az első 
házasságát akkor hagyta ott, amikor a gyerekei 2 és 4 évesek voltak. Ők most 22 és 24. Azt 
mondta Tamás, Tamás a férjem, hogy ha anya akarok lenni, akkor ő nem lesz az akadálya. De 
nem csak miattam csinálta. Ezt most nem akarja elbaszni. Azt mondta. Egyszer már elbaszta.  

JULI  Én azt mondom, nem érdemes szépíteni a dolgokat. Nevezzük nevén: 
26 vagyok, és 1 éve nincs pozitív leletem. Méhnyakrák. 23 évesen ott ültem, mint egy szikla, 
néztem az orvos arcába, de nem láttam semmit, csak azt, hogy egy világos paca lesz a feje 
helyén, mert nem pislogok már ki tudja mióta. Hogy mire gondol ilyenkor az ember? Szögre 
és koporsóra.  

NÓRI  Most bocsánat, ha durva vagyok, de nekem ez nem megy másképp, 
egyszerűen látom magam előtt. Hogy belém jön a cucc, mármint tudod, az anyag, áramlik 
bennem, vagy célba talál vagy nem, aztán vagy jön a gyerek vagy nem. Megfigyelted már, 
hogy konkrétan lehet tudni párokról, hogy éppen dugásból jönnek? Szeretkezésből, bocs. Ezt 
így elmesélik egy társaságban, hogy kérdés: És hogy áll a babaprojekt? Válasz: Próbálkozunk. 
Én nem tudom nem azt látni magam előtt, hogy tolják otthon, mint a nyulak, izomból. Akkor 
meg miért nem ezt mondják: És a babaprojekt? Hát ja, éjjel-nappal baszunk, mint az atom, 
már igazából nincs is szenvedély, megy mint gyárban a szalagsor, de még nem akadt be a 
horog. Meg ott van a nő, aki várja, hogy egy csík vagy két csík., meg fejen áll, hogy segítse az 
ebihalak tempoját. Nekem meg a Woody Allen feje villog a retinámban: Amit tudni szeretnél 
a szexről, ahogy áll fehér ruhában, hogy akkor kell-e menni vagy sem. Szemüveges sperma. 
Az egyik haverom megmutatta a gyerekét, 4 hónapja született. Elém hozta, és csak annyit 
mondott: ezért kúrtam éjjel-nappal, hogy kész legyen. Kész van. 

TAMARA Ott álltam, néztem a gyereket, a Tituszt, és azt mondtam magamban, ez 
nem az enyém, baszd meg. Mármint persze az enyém, de miért idegesít ennyire hirtelen? 
Miért zavar, bármit csinál is? Leesik a sapkája, és otthagynám vele a fenébe. Minden anya 



nyáladzva cuncizik a gyerekével, nekem meg elmegy tőle a kedvem. Amikor Titusz végre 
elaludt, a netes fórumokat böngésztem: miért utálom a gyerekem? 

NATASA  17 év után elmondtam a fiamnak, hogy erőszakból született, hogy azért 
nincs apja, mert sosem volt, nem létezik. A megtermékenyítéshez kell valaki, igen, de azt nem 
várhatja el senki, hogy egy sejtet apának nevezzek. Amikor megtörtént a dolog, az eset, ahogy 
később nevezték, elmentem egy klinikára, kitöltöttem a papírokat, aláírtam mindent, igen, 
mindenáron el akarom vetetni a gyereket, az ok súlyos válsághelyzet. Nem, nem fogom 
meggondolni magam, azért, mert 16 éves vagyok, és mert megerőszakolt egy vadbarom. Nem 
volt több kérdésük. Befizettem a pénzt, kaptam egy időpontot, és vártam. 

ANDREA Aztán egyszer csak ott állt előttem egy férfi, és én azt mondtam 
magamban, hogy most vagy soha, hogy ő álmaim netovábbja. Olyan, aki irányít, de figyelmes 
és kedves, aki mindent megtesz egy nőnek, egy nőért. Biztonságban éreztem magam mellette. 
Különlegesnek. Porsche-ja volt, de nem emiatt voltam vele. Szerettem.  

TAMÁS  17 voltam, amikor kiderült, hogy apám csinált még egy gyereket. Egy 
másik nőnek. Ott ült anyám teljesen összetörve, bámult előre a semmibe, mellette két bőrönd. 
Végül maradt. Apám meg onnantól kezdve kussban volt. A gyereket felvette a nevére, de nem 
beszéltünk róla soha. Mintha nem is létezne. Azt is, hogy apám tartotta vele a kapcsolatot, 
csak akkor tudtam meg, amikor elváltam a feleségemtől. Az elsőtől. Apám adott egy cetlit. 
Egy vásárhelyi cím meg egy név volt rajta. „Mégiscsak a testvéred. Meg a 17 év, egy idő után 
nem is tűnik olyan soknak, nehogy egyszer… érted, véletlenül elkapd. Szerintem olyan leszel, 
mint én”. Összepakoltam, és azonnal takarodtam el a fővárosba. Sosem kerestem a csajt. A 
testvéremet. El is felejtettem az egészet, amikor hosszú idő után apám megint felhozta. 
Azonnal gyere le, segítened kell. Kinek? Natasának. Ki az a Natasa? A testvéred, bajban van. 
Megerőszakolták.  

NATASA  Engedj be te rohadék, Natasa vagyok, mi van, már nem emlékszel? 
Igazságot akartam, éjjel-nappal bőgtem, hogy ez nem lehet, hogy aki ilyet tesz, az ilyen 
egyszerűen megússza, hogy neki kurva jó marad minden, én meg szívok miatta, és a halálért 
imádkozom. Meg akartam büntetni. 

TAMARA Válasz. Elza23: Ha valaki teljesen elcsigázott állapotban van és 
egyetlen vágya, hogy csak egyszer kialhassa magát, az vesse rá az első követ, aki nem gondolt 
ilyet hullafáradtan. 

JULI  Megszűnt a jövő, csak a jelen létezett. Túlélni azt a napot, azt a 
pillanatot, ami éppen volt. Előtte pár héttel a barátommal vettünk két repülőjegyet Sydney-be. 
Azon gondolkodtam, kire hagyjam a jegyemet örökségként, hogy ne vesszen kárba az a kurva 
sok pénz. 

NATASA  A férfi… az, aki elkapott, a tanárom, azt mondta, hiába próbálkozom 
majd, neki presztízse van, senki nem fog hinni nekem, ha kitálalok. Nem érdekelt, ki hisz 
nekem, azt éreztem, felrobbanok egyedül. Persze én lettem a büdös kurva, mások életének 
elrontója. Aztán mutattam neki a tesztet, nesze baszd meg, ki rontott el, mit?! Ott állt velem 
szemben a felesége, hogy takarodjak a házukból, hogy csak tönkre akarom tenni a férjét, meg 
hírnévre vágyom. Jó, akkor megszülöm, megszülöm, és megcsináljuk a tesztet. Hogy ki 
rontotta el kinek az életét. Mondtam neki, megszülöm baszd meg, ha ezen múlik, hogy 
kiderüljön az igazság. Úgy nézett rám, mint aki meg akar ölni. 

TAMARA Végül egy sorstárs. „Én csak a gyerekek és a szex miatt vagyok a 
férjemmel. A férjem nem a barátom, nem utálom, nem haragszom rá, de nem is kötődöm 
hozzá, nem tudok mit kezdeni vele. Sajnálom, hogy becsapom, kihasználom, mert ő szeret 
engem. A gyerekeim és a férjem iránt felelősséget érzek, de nem élvezem a velük töltött időt. 
Nem így terveztem az életet, egyszerűen csak így alakult. A gyerekekvállaláshoz 
kényelmesebb és biztonságosabb, ha van apa is. Különben egyedül a gyerekekkel nem sok 
esélyem lenne, hogy találjak egy társat, szerető nem akarok lenni. Ha férfi lennék, elhagynám 



őket, de anya nélkül nagyon rossz felnőni, és a társadalom szemében is egy sorozatgyilkoshoz 
hasonló megítélésem lenne.  Nekem olyan az otthon, mint másnak a munkahelye, ahová utál 
járni, csak ott könnyebb felmondani...” Megnyugodtam. Nem voltam egyedül. Ezt jó volt 
látni. 

JULI  Aztán azt tanácsolták, hogy ne borítsam fel a terveimet. Hogy merjek 
álmodozni, hogy mi lesz majd fél év múlva, mert az segít. Hogyha látom a jövőt, amiben 
egészséges vagyok, akkor sikerülhet. De én kurvára nem láttam mást, csak a négy falat, meg a 
párnát. Kemo és fekvés. A pasi meg sehol. Sokkot kapott. Te kaptál sokkot drágám? Hát 
baszd meg. Ezt írta smsben: már úgy sem lesz a régi, vagy lehet, nem is éled túl.”  

TAMARA Azt hiszem, azért akartam anya lenni, mert ez a szokás. Házasság, aztán 
a gyerek. Ha nincs gyereked, az emberek sajnálnak. Felhívtam egy pszichiátert. 

NÓRI  Halló? 
TAMÁS  Tamás vagyok. 
ANDREA Andrea. 
TAMARA Szükségem lenne egy konzultációra. 
NÓRI  Jövő hét kedd? 
TAMARA Ma. 
NÓRI  Ma nem megy. 
TAMARA 50 ezer. 
NÓRI  16:30? 
TAMARA Ott leszek.  
TAMÁS  Tisztázzuk az elején: családom van. Feleség, gyerek. Gyerekek. 
ANDREA Kutya, macska? 
TAMÁS  Családi ház. 
ANDREA Mire ezt elmondta, már késő volt. Mire ezt elmondta, én már rég 

elképzeltem mindent, esküvő a szabadban, a háttérben őzikék ugrálnak, fújdogál a szellő, 
kapjuk az ajándékokat, a gyerekcuccokat. Késő volt, beleszerettem.  

TAMÁS  Nincs sms és telefon is csak napközben. Kivéve hétvégén. Hétvégén 
nincs telefon. Semmi sincs. 

ANDREA Ez most komoly? 
TAMÁS  Akkor hagyjuk. 
ANDREA Jó, de heti kétszer találkozunk. 
TAMÁS  Egyszer. 
ANDREA Háromszor. 
TAMÁS  Egyszer. 
ANDREA Egyszer. 
ORSI  Nem központi kérdés. Mármint sosem gondoltam rá. Én ezt elég hamar 

lezártam magamban. Volt, hogy elképzeltem, hogy mit kéne tennem, hogy lehessen, úgy, 
ahogy vagyok, úgy, amilyen vagyok, és egyik lehetőség sem volt túl kecsegtető, meg 
valahogy ez az érzés vagy ösztön nem alakult ki bennem. Katában igen.  

KATA  Egyszercsak azon kaptam magam, vége, nincs több idő. Sosem 
terveztem tudatosan, azt gondoltam, persze, majd lesz, aztán ez lett. Közben a férjem összejött 
másokkal, aztán egyszer csak én is összejöttem mással. A házasság megmaradt.  

ORSI  Az már inkább zavar, ha azt mondják, hogy az ilyen nem érdemli meg a 
boldogságot, és ha már ilyen és ezt választotta, akkor minek pattog, minek akar gyereket, ha 
nem szereti a faszt. Így beszélnek, szó szerint ezt mondják, hogy ahhoz ám a faszt kéne 
szeretni. És nem érdekli őket, hogy aki így beszél, szerintem meg pont az kerülje el messziről 
a szaporodás minden lehetséges fajtáját, mert na az ilyenből nem kell több a világra.  

KATA  Olvasol? 



NATASA  Jól esett a haragja és a kétségbeesése, ami átformálta az arcát. És abban 
a pillanatban tisztán láttam magam előtt: megszülöm a gyereket, aztán apasági teszt. 
Elkezdtem megvalósítani a bosszúm. 

ORSI  Mint valami perverz idióták, ezek voltak a kedvenc szokásaink: buzis 
filmet nézni, amiben általában megverik a buzit, vagy olyan könyvet olvasni, amiben szintén 
megverik a buzit. Fiút, lányt vegyesen. 

KATA  Mindent anyámról. 
ORSI  A fiúk nem sírnak. 
KATA  Túl a barátságon. 
ORSI  Carol. 
KATA  Tényleg, a Carol. A gyerekével zsarolt nő, aki aztán szarik a zsarolásra, 

inkább a boldogságot, azaz a nőt választja. 
ORSI  Carol a mi zászlóshajónk. 
KATA  Jodie Foster! 
ORSI  Ellen Page! 
KATA  Ellen Denegeres. 
ORSI  Aki Ellen, az már messziről gyanús. 
KATA  A kommentek mindenhol a kacsingatós szmájlival, hogy nem tudják mi 

az élet, meg hogy beteg selejtek. 
ORSI  Az emberek inkább elfogadják, ha mondjuk egy pasinak a felesége 

mellett több szeretője is van, vagy ha megverik egymást, elárulják, kisemmizik, hogy az 
emberek csalnak, lopnak, hazudnak. De ha így szeretnek, az rossz. 

KATA  Mert isten azért teremtette a nőt meg a férfit, hogy szaporodjon. 
ORSI  Hogy basszon. 
NATASA  Minden nap cetliket dobtam be a férfi postaládájába. Egy, kettő, három, 

négy, 14, 21. Hogy hány nap is telt azóta. Az erőszak óta.  
KATA  Na! 
ORSI  Ők mondják így, a normálisok. A buzik nem tudnak baszni, ők bezzeg! 
KATA  The kids are all right. 
ORSI  A gyerekek jól vannak. 
KATA  A The kids are all right olyan, mint a beteljesült meleg álom, persze 

hogy az is Amerikában van. Két csaj, két gyerek, mindkettő saját, szépen leosztva, egy ide, 
egy oda, a donor ugyanaz, és ami a legfontosabb: ismeretlen. Volt. Amíg a büdös kölykök ki 
nem derítik, ki az. 

ORSI  Aztán dráma, az egyik csaj, Julien Moore, összefekszik a pasival. 
KATA  A donorral. 
ORSI  Ez tipikus filmes agyalmány, hogy összeeresztik a meleg csajt vele. 

Úgy hogy előtte soha nem volt pasival. 
KATA  Miért, én meg arra nem gondoltam, hogy valaha csajjal leszek. 
JULI  Kérdezte az orvos, hogy van-e kapcsolatom, mert hogy erről is kell 

majd beszélnünk. Hogy mi a jövőképem. A jövőképem baszki? Túlélni. Hogy nem lehet majd 
gyerekem? Hát erre momentán per pillanat nagy ívből szarok.  

ORSI  Nem minden a gyerek tudom, de azért jó lenne. Célt ad az életnek. Ha 
már másod nincs is, ez van, lesz. Meg aztán ezt tényleg együtt csinálod végig azzal, akit 
szeretsz. Nincs bennem ilyen, hogy akkor most kurva gyorsan tessék elismerni, hogy nekem 
is van jogom, különben nem érzem magam embernek. Nem attól fogom magam annak érezni, 
mert más megengedi. De ez még mindig erről szól: mindenki egyenlő, de vannak, akik 
egyenlőbbek.  

JULI  Hányan emlékeznek arra, hogy mit csináltak egy évvel ezelőtt? Én 
megterveztem a temetésem. Felhívtam Nóri barátnőmet, hogy ő rendezi majd meg az egészet. 



Azt is tudtam, hogy milyen ruhában leszek. Mert rákos vagyok. Vagyis rákos voltam. Áttétes 
méhnyakrák. Először méhszájsebnek titulálták a 6 centis tumort, aztán egy kopott SZTK-ban 
mondták, hogy ennél nagyobb a baj, azonnal beutaltak a kórházba, ahonnan aztán már haza 
sem engedtek. Irány Dr. Király, a specialista, akiben bíztam, hogy nem csak a nevében lesz 
király. Az épület előtt egy fehér Porsche, na mondom, itt nem lacafacáznak. Kiderült, hogy 
nem vagyok műthető, elő kell kezelni kemoval. Www.google.com, méhnyakrák. Statisztikák, 
túlélési esélyek, nem találtam túl sok reményt. Keleten naponta egy nő belehal. 
Svédországban évente egy.  

TAMÁS  HPV-szűrés. 
JULI  Tessék? 
TAMÁS  A méhnyakrák főleg fiatalokat érintő betegség. A szűréssel szinte 

azonnal észre lehetett volna venni. 
JULI  Amennyiben időben észreveszik, egy sima hideg késes kimetszéssel 

orvosolható a dolog. Szóval…mennyi? 
TAMÁS  20 százalék. 
JULI  A fejemig már a koporsóban vagyok. 
TAMÁS  Legyőzzük azt a kurva rákot. 
JULI  Hány embernek mondta ezt, akit azóta már eltemettek? 
TAMÁS  Egyszer már elbasztam. Alig voltam együtt még huszonévesen a 

barátnőmmel, jött a gyerek, feleségül vettem. Eltelt két év és azt vettem észre, hogy 
undorodom tőle. Ültem otthon, és amikor hallottam a kulcscsörgést az ajtóban, konkrétan 
gyomorgörcsöm lett és hányingerem. Nem is értem, hogyan lett a második gyerek. A cerka 
önálló életet él. Néha rohadtul mindegy neki, kinél könnyebbül meg. Puff, bele a 
következőbe. A fiú után egy lány. Az anyjukkal nem lett jobb a kapcsolatom. Néztem a terhes 
nőt ahogy fekszik, és már nem tőle undorodtam, hanem magamtól. Összejöttem egy 
doktornővel, akibe szerelmes lettem. A feleségem kitett. Mondtam neki, hogy attól még 
élhetünk együtt, hogy a gyerekek miatt maradjunk együtt, de mindenki azzal van, akivel akar. 
Nem egyezett bele. Viszont minden egyes karácsonykor ott kellett lennem, a gyerekek miatt. 
Ez akkor is így maradt, amikor ők már nagyobbak lettek. És most is így van, pedig már más a 
feleségem, és van egy kisebb gyerekem. Itt kell lenned, mert elbasztad. Azt mondja ilyenkor 
az a nő. A volt feleségem.  

NATASA  „Nem baszhatod szét más életét.” Ez a mondat nagyon megmaradt 
bennem attól a nőtől. Ahogy ezt kimondta, elfogott a röhögőgörcs.  

NÓRI  Szóval? 
TAMARA Nem is tudom, hol kezdjem. 
NÓRI  Ahol jól esik. 
TAMARA Hány éves maga? 
NÓRI  Zavarja, hogy én vagyok itt? 
TAMARA Az életem zavar, nem maga. 
NÓRI  Miért akart anya lenni? 
TAMARA Mi az, hogy miért? Amiért mindenki, nem? 
NÓRI  Én nem akarok. 
TAMARA Most ezzel nem mondott nekem újat. 
NÓRI  Van testvére? 
TAMARA Látszik magán.  
NÓRI  Térjünk vissza a tárgyhoz, rendben? 
TAMARA Miért, miért? Mert ezt tanulja mindenki. Tanítják. Mert már 

gyerekkorunkban játékbabakocsit tologattatnak velünk, vagy úgy intézik, hogy tologatni 
akarjuk. Aztán műanyag tűzhelyen műanyag edényben főzzük a színes gyurmát, amit 
megetetünk a műanyag babánkkal, akit akkor rakunk félre vagy dobunk le az ágyról, amikor 



csak akarunk. Dühünkben, vagy mert csak jólesik. De azt már senki nem mutatja meg, hogy 
ezt egy igazival kurvára nem lehet csinálni. Állítólag egy hét alatt meguntam az összes anya-
attribútumot, és jól bevágtam őket a sarokba. Az egyik szomszéd sráctól meg elloptam a 
katonáját, és bementem kúszni a homokba. Nincs testvérem. Mindig csak én voltam. 

NÓRI  Sokat volt egyedül? 
TAMARA Szeretek egyedül lenni. 
KATA  Tudjuk, hogy eléggé korlátozottak a lehetőségek. 
ORSI  Nem is tudom, honnan jött az ötlet, de valahogy kialakult, hogy, jó 

tudom, ez most viccesen hangzik, hogy Katával lett egy ilyen, képzeletbeli gyerekünk. Csak 
egy lény, akire rákérdezünk, hogy Ede most hogy van. Olyan, mint más pároknál a kutya 
vagy a kaktusz.  

KATA  Ede merre van? 
ORSI  Az udvaron játszik.  
KATA  Itt egy lista, pro és kontra. 
ORSI  A legkézenfekvőbb, hogy ott van Katának a hülye majom férje, volt 

férje, ő felcsinálja Katát. De ez ki van csukva, hogy annak a majomnak a fejét nézegessem a 
gyereken. 

KATA  Kontra. 
ORSI  Béranyaság. Fogjuk magunkat és kimegyünk Grúziába. Ott várna 

minket a New Life in Georgia.  
KATA  A mottó: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy gyereke legyen” 
ORSI  Várj, nem jó: „Grúziában egy megkötés van: itt homoszexuális párokat 

nem szolgálnak ki.” 
KATA  Azt mondjuk, hogy egyedülállóak vagyunk. Így együtt. 
ORSI  Mindig hazudni kell valamit. 
KATA  Én nem tartom magam melegnek. 
ORSI  Tök mindegy, te minek tartod magad, ha ők annak tartanak. 
KATA  Más? 
ORSI  De megoldják egy másik államban. Kirendelnek Spanyolországba, vagy 

Mexikóba. Így drágább, de nem engedik el a kezed. 
KATA  Mert mindenkinek joga van ahhoz, hogy gyereke legyen. Ez borzasztó 

drága. 
ORSI  Egyszerűbb, bocs, hogy ezt mondom, de ha valamelyikünk 

felcsináltatja magát. Mondjuk részegen valahol valamikor. Mondjuk te. 
KATA  Miért pont én? 
ORSI  Mert, miért én? 
KATA  Egyértelmű, hogy ha valamelyikünk terhes lesz, az te leszel. 
ANDREA Terhes akartam lenni. Bekapni a legyet, felpuffadni, émelyegni. 

Elképzeltem, ahogy együtt ülünk az orvosnál, ahogy a boltokat járjuk plüssmaciért. Nem 
érdekelt a családja, el is felejtettem őket. 

ORSI  Nincs az az isten. 
KATA  Fiatalabb vagy. 
NATASA  Anyám sokkot kapott, apám, akit előtte alig láttam, felvette a harcot. 

Nem akartam, hogy bajt csináljon. Bemutatott a bátyámnak, akiről előtte nem is tudtam. 
Orvos volt ezer meg ezer kapcsolattal. Ügyvéd, más orvosok, minden. Szinte egyszerre lett 
egy gyerekem és egy testvérem. Nekem, a szerelemgyereknek, aki egy félrelépés bizonyítéka 
voltam, elkezdett nőni a hasamban egy gyerek, aki az ösztönök és a megvetés bizonyítéka lett. 
Mindenki őrjöngött körülöttem.  

TAMÁS  Mit akarsz tőle? 
NATASA  Csak, hogy ismerje el. 



ORSI  Nincs az az isten. 
KATA  Értem se tennéd meg? 
ORSI  Ezt az egészet csak érted csinálom. Soha a büdös életben nem jutott 

eszembe, hogy gyerekem legyen. Nem is szeretem a gyerekeket. Utálom őket. 
KATA  Akkor miért mondtad, hogy akarsz? 
ORSI  Miattad. Ha te nem vagy, nekem sem kellene. 
KATA  Figyelj… 
ORSI  Te figyelj… itt még fasz nem járt, és nem is fog. 
KATA  Most néztük, hogy másképp is lehet. 
ORSI  Hogy aztán engem terrorizáljon valami… 
KATA  De nem örülnél? 
ORSI  Igen, de legalább annyi legyen, hogyha kivesznek belőled egy sejtet és 

azt összeeresztik egy csávóéval, és azt teszik be nekem, akkor mondjuk azt, hogy közös. 
Abban van valami….de így? Bocs, de még miattad sem fogok lefeküdni egy pasival. Nincs az 
az isten. Vagy ültetünk vagy… 

KATA  Vagy? 
TAMÁS  Wertheim-műtét. 
JULI  Az mi? 
TAMÁS  A Wertheim-műtét azt jelenti, hogy a beavatkozás során nemcsak a 

méhet távolítják el, hanem a kismedencei nyirokcsomókat, valamint a méhhel együtt mindkét 
oldali petevezetéket, petefészket, valamint a hüvely felső egyharmadát. Ennek a műtétnek az 
a célja, hogy a női nemi szervek régiójában eltávolítsa azokat a szerveket, amelyeket 
megtámadhat a betegség. Tudnia kell, hogy nagyon kockázatos műtétről van szó. 

JULI  Még a halálnál is kockázatosabb? 
TAMÁS  Komolyan kell vennie. Le is bénulhat. Vagy… 
JULI  Vágom, nyugi…  
ANDREA Egyszer voltam ott, a házban, amikor a felesége elutazott a gyerekkel. 

Ott dugtunk, ahol a feleségével aludt, evett, nézte a tévét. Megnéztem a gyerekszobát is. Ha 
nekem lenne gyerekem, Marcinak hívnám. Félsz? 

TAMÁS  Tőled? 
ANDREA Hogy lebukunk. 
TAMÁS  Nem bukunk le. 
NATASA  Olvastam valahol, hogy volt olyan, aki a sok papírmunka és várakozás 

miatt átlépte a megengedett időt, és meg kellett tartania a gyereket, aki erőszakból született. 
Nem volt rá büszke, de élete legjobb döntésének gondolja azóta is, ami utána történt. Amikor 
kiderült a csúszás, bement az első boltba, az abortusz árából, amit persze visszakapott, vett 
egy karton cigit és pár üveg piát, leitta magát, hármasával szívta a cigiket, és csak ment bele 
az éjszakába. Ott bolyongott a sínek mellett valahol Göd és Dunakeszi között. Azt mondta 
magában, ha egyedül nem mész, megyünk mind a ketten. Várta a vonatot, de az nem jött. Azt 
is lekéste. Végül leugrott valahonnan, zuhant pár métert. Ott feküdt hajnalig, hajnalban aztán 
összeszedte valaki és kórházba vitték. Szerencséje volt. Szarrá törte az egyik lábát és a bordái 
felét, és még a gyerek is elment. Amikor kérdezték mi történt, csak annyit mondott: leestem.  

JULI  A műtét után fél év tünetmentesség után visszajött a tumor. Közölték 
velem, hogy egy hónapom van hátra. Egy olyan helyre nőtt vissza a kis rohadék, ahonnan 
nem volt operálható, a csípőmre és az idegekre volt rátekeredve. Kerekesszékbe kerültem, 
olyan gyenge voltam, hogy egy könyvet nem bírtam kinyitni, nem tudtam beszélni, enni. 
Infúziót kaptam, néztem a plafont és üvöltve bőgtem, és azt mondtam magamnak: itt a vége 
baszd meg, ez volt az élet, ennyi. A halál elfogadása nyugalmat adott. Aztán otthon 
maradtam. Egyszer csak el kezdett így folyni belőlem valami fekete, lehetetlen szagú…hát 
amikor a tumor távozik a testedből, azt én végignéztem. Ez így 3 vagy 4 napig folyt belőlem, 



és akkor kérdeztem a Királyt, hogy kurvára nem értem és erre azt mondta, hogy basszus ez 
így levált.  Néhány hét múlva negatívak lettek a leleteim. Nem hittem el. 

KATA  Van egy jó haverom, orvos. Amikor fiatalok voltunk, mindig 
ökörködtünk, hogy  de szép gyerekeink lennének. Aztán neki lett is, először kettő, aztán 
meg még egy. Megkerestük. Először csak így lazán, hogy szevasz, mi van veled. 

ORSI  Hogy kérsz ilyet valakitől? Még ha jóban is vagy vele. Hello, kéne egy 
kis anyag, mert valahogy össze szeretnénk ütni valami pofás kis kölyköt a 
boszorkánykonyhánkban? Meg egyáltalán, hogy kell ezt intézni? Odaadja egy étteremben 
vagy egy szuper-hiper steril hófehér kövezetű magánklinikán kémcsövekben tárolják majd, 
vagy esetleg belédcsöpögteti? 

TAMÁS  Te még emlékszel erre? 
KATA  Nem sok embernek mondtam ezt, vagy te igen? 
TAMÁS  Én nem mondtam, csináltam. 
ORSI  Amúgy szépek a gyerekeid? 
TAMÁS  Hallottál már olyat, hogy egy apa azt mondja  a gyerekére, hogy ronda? 
KATA  Megpróbálok nem kertelni. 
TAMÁS  Látom, jó pár rövid lecsúszott mire ideértem. 
KATA  Hát ja… 
ORSI  Kata volt, én nem… de ha jobban belegondolok, én is… 
KATA  Figyelj Tamás, ugye, mi jóban voltunk? 
TAMÁS  És vagyunk, persze. De mit vigyorogtok annyit? 
ORSI  Nem baj, ha addig én sétálok egyet? 
KATA  Maradsz. Ő itt Orsi, de ezt talán már mondtam. 
ORSI  Még nem. 
KATA  És gyereket akar. Te orvos vagy. 
TAMÁS   Én daganatos megbetegedésekkel… 
KATA  Tudom, tudom… de ismersz mindenkit. 
TAMÁS  Segítsek nőgyógyászt keresni? 
KATA  Langyos. 
ORSI  Figyelj, nekem ez tök ciki. 
KATA  Na, az van, hogy Orsi meleg, tudod a csajokra, meg minden. Viszont 

gyereket akar. 
TAMÁS  Ó. 
ORSI  Kezdődik. 
KATA  Nem, még nem ó… És első körben nem is orvost keresünk, hanem… 
ORSI  Donort. 
TAMÁS  Ó… 
KATA  Most már ó, igen. 
TAMÁS  És rám gondoltatok? 
ORSI  Tudod, én egyedülálló vagyok, de az ösztönök meg a kölykök… 
KATA  Csak a cucc kell. 
ORSI  Nem tudtuk, hogy kell az ilyesmit tálalni, és kicsit sok lett a whiskyből. 
KATA  Csak annyit kérek, hogy gondolkodj rajta. Neki ez nagyon fontos lenne, 

te meg egy jó fej, jó pasi vagy. Fizetek. Fizetünk érte… Fizet érte. Én csak segítek. Csak 
gondolkodj rajta. 

ORSI  Légyszi. 
KATA  Hát, ja, tudom, nem mindennapi a helyzet, meg ég is a pofám rendesen. 
TAMÁS  És hogy lenne pontosan? Mert azt még értem, hogy hogyan indul, 

beültetés meg ilyenek, de utána? 



ORSI  Pont ez a kényesebb rész. Mi nem nagyon szeretnénk, ha jelen lennél a 
nevelésben, mármint, nem lenne éppen probléma, ha lemondanál a jogokról. Persze láthatod, 
ha úgy szeretnéd, de igazából nekünk nincs szükségünk egy harmadik félre. Volt olyan, aki 
emiatt nem vállalta, tudom, hogy ez egy kicsit zsarnokinak tűnik, de végülis ha üzletnek 
tekintjük….amibe a felek belemennek és megegyeznek… 

TAMÁS  Legyen. 
ORSI  Nem hittük el. 
KATA  Komolyan? 
ANDREA Nem vette fel, ha hívtam. Sőt volt olyan, hogy napokig ki volt 

kapcsolva. Aztán rájöttem, hogy letiltott. A mailekre sem válaszolt, nem maradt más, mint 
balhét csapni. 

JULI  Van az a vicc, még általánosban mondogatták a fiúk a lányoknak. 
NÓRI  Melyik? 
JULI  Méhen rúglak, azt hazáig zümmögsz. Én már nem zümmögnék hazáig. 
NÓRI  Majd én zümmögök helyetted. 
JULI  Most már, hogy tudtam, nem lehet, minden áron akartam. Utána néztem 

mindennek. Lombik-program kizárva. Se pasi, se pete, nem baj, azért zongorázzuk végig mi 
lenne, ha. Ott van Nóri, a legjobb barátnőm. 6 millióért? 

NÓRI  Hülye vagy? 
JULI  Vállalnád? 
NÓRI  De Juli baszd meg, mit vállalnék? Nincs is mit vállalni, a 

béranyasághoz kell belőled az az izé… 
JULI  Pete. 
NÓRI  Ez is egy hülye szó, hogy pete. A bogarak jutnak eszembe meg a 

pókok. 
JULI  Tudom, hogy nincs petém baszd meg, tudom, hogy üres vagyok bent 

mint valami kihalt kápolna, itt most az elvekről van szó. 
NÓRI  Hát elvből nem szülnék, de pénzért talán. Mármint ha már szívok egy 

évig vagy meddig meg a műtét, meg nincs buli, akkor már legyen nekem is jó, nem? De ezt 
amúgy sem lehet itthon. 

JULI  Ukrajnában lehet. Meg félig feketén Belgiumban. 
NÓRI  Nemtom, a 6 nem kevés egy kicsit? 
JULI  Hülye vagy? Kurva sok. 
NÓRI Az nem úgy van, hogy nincs érteke? Én nem akarok gyereket. 
JULI  Még ha rajtam segíthetnél, akkor se? 
NÓRI Olyanról beszélünk, ami nincs. 
JULI  Méhem. 
NÓRI  Pénzed sincs. 
JULI  Csak pénzem van. 
NÓRI  Előbb szerzel egy pasit, akivel örökbe fogadtok egy árvát. És akkor az 

még egy jó pont odafönt is.  
TAMÁS  Miért akarod állandóan újrakezdeni? 
ANDREA Azt mondtad, a feleségeddel is azért maradtál, mert jött a gyerek. 
TAMÁS  És? 
ANDREA Miért, csak én vagyok a kivétel? 
TAMÁS  Azért, baszd meg, mert elmúltam 50 éves, és nem tudok, de nem is 

akarok szétszakadni. Nyugalmat akarok, olyat, aki békén hagy.  
ANDREA Amikor kellettem, akkor bezzeg nem voltál ennyire… 
TAMÁS  Ennyire mi? 
ANDREA Paraszt. 



TAMÁS  És ha paraszt vagyok, akkor mi van? Csak dugni akartam, azt hittem, te 
is. 

NATASA  Apám és Tamás nem hagyták abba… Tényleg tönkre akarod tenni az 
életed egy bosszú miatt? Nem is hasonlítasz apára. 

TAMÁS  Te sem. 
NATASA  Képzeld, ha apa rábeszéli anyámat az abortuszra. 
TAMÁS  Akkor nem történik meg veled az, ami. 
NATASA  És más sem.  
NÓRI  Tényleg akarsz gyereket? 
JULI  Igen. 
NÓRI  Ez nagyon durva. 
JULI  Mi? 
NÓRI  Miért nem velem történt? 
JULI  Micsoda? 
NÓRI  Ha velem történik a rák így, ahogy veled, nekem nem lett volna akkora 

kibaszás.  
JULI  Hagyjuk. 
NÓRI  Miért veled történt? Mi ebben az értelem? 
JULI  Semmi. 
NÓRI  Semmi. Tényleg semmi.  
TAMARA Halló, tessék. 
ANDREA Halló… Tamarát keresem. 
TAMARA Tamara vagyok.  
ANDREA Itt Andrea. 
TAMARA Igen? 
ANDREA Csak egy dolog miatt hívtalak…ez most egy kicsit furán fog hangozni, 

én tudom, hogy te ki vagy, de te nem ismersz. 
TAMARA Igen? 
ANDREA Én vagyok a férjed szeretője. 
TAMARA Melyik? 
ANDREA Mi az, hogy melyik? 
TAMARA Melyik szeretője? 
ANDREA Miért, hány van? 
TAMARA Te a passzív-agresszív vagy, aki öngyilkossággal fenyegetőzik, ha nem 

téged választ, vagy a gyógyszeres, vagy akinek egy kicsit fura a szaga? 
ANDREA Nem tudom. 
TAMARA Akkor minden jót, szia. 
ANDREA Nem is kérdezel semmit? 
TAMARA Kérdeztem, de nem tudtál érdemben válaszolni. 
ANDREA Azt hittem, ideges leszel. 
TAMARA Azt szeretnéd, hogy nekem is olyan kurva szar legyen, mint neked, 

ugye? Ezért hívtál, hogy másnak is rossz legyen, ne csak neked egyedül, szegénykém. Nem 
érdekel, Tamás milyen kis kurvákat hülyít, és hol bassza meg őket, a kocsijában, amit tőlem 
kapott, vagy a nyaralónkban, amit örököltem. 

ANDREA Vagy nálatok. 
TAMARA Az sem érdekel, ha a gyerekem ágyában szoptad le, mert annál 

megalázóbb neked, és nem nekem csillagom. Mert te csak egy eszköz voltál egy díszletben, 
de semmi esetre sem főszereplő. 

ANDREA Terhes vagyok. 
TAMARA Sok sikert. 



ANDREA Én ezt egyedül nem fogom végig csinálni. 
NATASA  Megtartottam. Eldöntöttem, hogy nem fogom szégyellni, ami történt. 
TAMÁS  Nem is kell.  
ANDREA Eljössz velem a dokihoz? 
TAMÁS  Nem elég, ha csak kifizetem? 
ANDREA Mit? 
TAMÁS  Mit mit? Az abortuszt. 
NATASA  Képtelen voltam megtenni. Éreztem az életét, hogy nem vehetem el 

tőle. 
ANDREA Hogy mekkora egy görény vagy… 
TAMÁS  Miért, megtartod? 
ANDREA Persze, hogy megtartom. 
TAMÁS  De én nem akarom.  
ANDREA Ez az én testem, és én kurvára nem akarom, hogy kikaparjanak. 
TAMÁS  Ez két emberes döntés. 
NATASA  Nagy levegőt vettem, és kimondtam mindenkinek: a gyerek az enyém, 

minden bajával együtt. Kikaparom magam ebből a szarból. 
ANDREA Nem erőltetheted rám az abortuszt. 
TAMÁS  Te meg azt, hogy ideszülsz nekem egy gyereket, akit a hátam közepére 

sem kívánok.  
ANDREA Akkor mi lesz? 
TAMÁS  Én kiszálltam. 
ANDREA Elmondtam neki.  
TAMÁS  Tessék? 
ANDREA Elmondtam. 
TAMÁS  Kinek? 
ANDREA Szerinted? 
TAMÁS  Ekkora fasz nem lehetsz. 
ANDREA Dögölj meg! 
TAMÁS  Nincs is meg a… baszd meg! Baszd meg, baszd meg, baszd meg, te 

büdös kurva anyádat, te… 
NÓRI:  Azt  mondta az én kurva okos fajfenntartó apám, hogy iparkodjak de 

gyorsan, nehogy vénlány maradjak, vagy mire észbe kapok, több lesz a furabőrű férfi, mint a 
nem fura. Ja, ezt nem így mondta, ilyen konszolidáltan, de ez volt a lényege. Hallod, gyerek, a 
cigányokkal úgysem tudjuk felvenni a versenyt, de legalább ne legyen már olyan könnyű 
dolguk, szülj, sokasodj, basszál, mint a nyúl! Egy új tanulmány szerint a petesejtek aktívan 
válogatnak a spermiumok között. Ezt hallgasd: egyesek reprodukciós vezetéke például igazi 
akadálypálya, tele van kanyarokkal, zsákutcákkal. Jogsi nélkül tuti nem bevehető. Ezek 
segítenek megszűrni a Dezsők állományát. 

JULI  Hozz légyszi vizet. 
NÓRI  Miért pont én? 
JULI  Mert neked még van reprodukciós vezetéked. 
NÓRI  Szarul vagy? 
JULI  Csak úgy érzem magam, mint a bukott Dezsők. 
NÓRI  Miért nem mondtad? 
JULI  Most mondom. Köszi. Ma megnéztem a neten, hogy néz ki egy ilyen 

Margit. Csak hogy tudjam, mit vesztettem.  
NÓRI  Bent volt a biosz könyvben. 
JULI  Csak elképzeltem, mi lett vele miután kivették. 
NÓRI  Én ki is színeztem és Miki egeret rajzoltam belőle. 



JULI   Belecseszték valami tálba, aztán egy méh-hullazsákba, azt meg 
kidobták a veszélyes hulladékok közé. Veszélyes hulladék lettem. 

NÓRI  Nem te, csak a... 
JULI  Tök mindegy. 
NÓRI  De az is lehet, hogy odaadták a kutyáknak. Azt hallottad, hogy van 

olyan állat, amelyik megeszi szülés után a placentát? Tele van vitaminnal. 
JULI  Rád hányjak? 
TAMARA Egyik este későn ért haza, fura volt, zavart. Nem mert szólni semmit, 

alig mert rám nézni. Titusz már rég aludt. Elé álltam, és azt mondtam neki: dugj meg. 
Megfogott, felrakott az asztalra. Le akarta venni az ingjét, de nem hagytam neki. Nem érdekel 
az inged. Lehúztam a nadrágját ,és a lényegre tértem. Próbálta kerülni a tekintetem, de 
megfogtam a fejét, és mélyen a szemébe néztem. Könnyezett. Az asztal tompán koppant a 
falon. Újra és újra. És újra és újra. Ki akarta venni, de nem hagytam neki. A macska kint ült 
az ablakban és minket nézett. Azon gondolkodtam, hogy azt is látta-e a kis rohadék, amikor 
azzal a kurvával csinálta. Aztán vége lett. Nem éreztem semmit. Talán csak elégedettséget.  

TAMÁS  Bezárkóztam a fürdőszobába. Befeküdtem a fürdőbe és folyattam 
magamra a vizet. Többször belehánytam a kádba. Rázott a hideg. Imádkoztam, hogy legyen 
vége. Hogy legyen vége mindennek. Hogy szarfej szaralak vagyok. Lázas lehettem. 
Anyámmal álmodtam, ahogy azt mondja: vigyázz magadra, kisfiam. Vigyázz magadra. 
Elbasztam.  

JULI  Nem vagyok ám hülye. Tudom, hogy ez a hajó végleg elment. Fújtak 
neki. Ha tényleg fel akarok valaha nevelni egy kölyköt, elkezdhetek kopogtatni az irodákban, 
töltögethetem a papírokat. Bezzeg egy dugás előtt nem kell papírozni, pedig mennyivel jobb 
lenne minden. Sok hülyét a világba szülni…. 

NÓRI  Olyat is mondtak régen a fiúk, hogy folytál volna le apád combján. 
JULI  Azt inkább csak egymásnak. Gondolsz néha még rá? 
NÓRI  Apám combjára? 
JULI  Tudod jól… 
NÓRI  Minden nap. 
JULI  Tényleg? 
NÓRI  Bárcsak minden fordítva lett volna. Kurva sokáig azt hittem, hogy apa 

döntött így, de nem. Anya akarta. És ez még szarabb érzés. Hogy ott fekszik a szerelmed egy 
kibaszott hideg műtőasztalon, és amire együtt vártatok, amit csodának hittél, az tönkreteszi az 
életed. Örökre. És vele együtt mindenkiét a családban. Hogy meg kell fognod azt a lényt, azt a 
valamit, aki miatt meghalt a szerelmed. Nem tudom elképzelni, hogy nem gyűlölt. Én is 
gyűlölöm magam. Én biztos anyámat választom. Választottam. Volna. Hogy lehet ránézni 
valakire ezek után, hogy közlik veled, meghalt a feleséged, de nesze, itt van a gyereked. Egy 
elment, egy jött. Faszság.  

JULI  Mondta neked valaha, hogy… 
NÓRI  Apa? Soha. De volt, hogy éreztem. Hogy ha én nem vagyok, anyám 

élne. És azt hiszik, hogy én nem ugyanezt szeretném? Még mindig. Hogy a fejemhez vágják, 
hogy élvezd az életet baszd meg, mert anyád ezért halt meg, hogy te élj. De én kurvára nem 
akartam, hogy meghaljon, érted? Hogy aztán valami fasz rokon a fejemhez vágja, mert 
apámat megint úgy kellett kihúzni az árokból a kocsma mellől. Nem akarok gyereket, bazd 
meg. Nincs az a pénz.  

JULI   Mi kell ahhoz, hogy örökbe fogadhass? Egy jó kis pszichológiai 
vizsgálat, környezetvizsgálat a TEGYESZ által, ez a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 
aztán megnézik mi a a munkád, lecsekkolják a lakásod, az egészségi állapotod, családi 
állapotod, meg el kell végezned egy pár órás tanfolyamat egy neonfényes  tanteremben. Ha 



bejegyzett élettársi kapcsolatod van, felejtős az egész, az kizáró ok ugyanis. Hogy miért? 
Passz, gondolom a homokosok miatt.  

ORSI  Nem biztos, hogy mindenkinek kell gyerek. 
KATA  Na, most közelebb kerültünk a megoldáshoz. 
ORSI  Ki írogat ilyenkor? Baszódj meg, Kata. 
KATA  Miért csavarod ki a kezem? 
ORSI  A csávóddal sms-ezel. 
KATA  Arra gondoltam, hogy… 
ORSI  Lezsírozod, hogy mélygarázs leszek kilenc hónapig, a te kibaszott 

petéddel meg egy idegen izéjével, közben meg hazakúszol a majomfejűhöz. Figyelj, én 
rohadtul nem fogom ezt csinálni, ha ez a közelünkben marad. 

KATA  Csak az enyémben. 
ORSI  Felejts el. 
KATA  Várnál egy kicsit? 
JULI  A tanfolyamon kihangsúlyozzák, hogy 2 éves kor feletti gyereket 

örökbe fogadni eleve halálra ítélt vállalkozás. Szó szerint ez így hangzott: ezek annyira 
gázosak, hogy sosem fognak kötődni, csak a gond lesz velük. 

KATA  Nem tudok elszakadni. Nem megy. Sajnálom. 
ORSI  És tényleg azt hitted, hogy ideszülök egy ilyen szart, hogy majd ti 

nevelgetitek együtt, én meg néha-néha ránézek? 
KATA  Végül is béranyaságban maradtunk. 
ORSI  Én ugyan nem megyek Türkmegbasznádba. Itt a kurva repjegyed. 
KATA  Felhívott egy kollégám a tévéből. Hogy tudom-e mit beszélnek. 

Többnyire a hátam mögött persze. Hogy a férjem elmondta valakinek, hogy egy csaj miatt 
mentünk szét. És hogy nem ő volt az, aki becsajozott. Vagyis most pont nem. Hogy én évek 
óta nem is vagyok vele, csak élünk egymás mellett megszokásból. Azt hittem, őt nem zavarja. 
Hogy van ilyen, hogy eltávolodnak egymástól az emberek, de együtt maradnak, mert 
fontosak. Visszamentem a házba, a közösbe, persze, szanaszét szórva minden, még használt 
kotont is találtam, ha én így, akkor ő is, ezt mondta. Sírt, hogy menjek vissza hozzá, hogy ne 
haragudjak, hogy hülye volt, hogy lehordott mindennek a hátam mögött. Sosem akartam 
elhagyni. Vagyis nem tudom, hogy menne-e a szakítás. Lassan az életem felét vele éltem le. 
Az igazság az, hogy nem tudok, nem akarok egy nővel élni. Nem akarom, hogy megtudják a 
szüleim. A férjemnek is csak az kell, hogy menjek haza, nem akar mást, csak hogy menjek 
haza, hogy újra többet dolgozzunk együtt a tévében, mint régen. Csak hogy menjek haza, 
ennyit akar, azt csinálok, amit akarok. Utálom magam Orsi miatt. Átvertem. Szeretem. 
Nagyon is. De nem tudok vele lenni. Most nem. Még nem. Még nem zártam le az életem.  

JULI  Elkezdtem úgy látni ezt az egész placcot, mint valami játékbolt 
kirakatát. Vannak azok a babák, amik éppen le vannak árazva, vannak a hibás termékek, és 
kurva drágán az új kollekció.  A kor után a másik offtopic a származás. Nem mondják ki, 
hogy cigány, de mindenki tudja, hogy róluk van szó.  

KATA  Egyszer csak nem hittem többé. Rájöttem, hogy naiv hülye voltam. 
Hogy lehetne két nőnek gyereke? Még ha sikerül is összeegyeztetni. Mi lesz utána?  

TAMÁS  Megtartottad? 
ANDREA Közöd? 
TAMÁS  Tudok ajánlani egy orvost. 
ANDREA Azt mindjárt gondoltam.  
TAMÁS  Ha megtartod, szeretném tudni. 
ANDREA Minek? 
TAMÁS  Szeretném. 
ANDREA Ha utálod, miért akarsz róla tudni? 



TAMÁS  Nem utálom. 
ANDREA Csak engem, igaz?  
TAMÁS  Fizetem az orvost, és havonta valamennyit. Ahogy előre 

megállapodunk. De nem tudok részt venni. Sajnálom.  
TAMARA Gyereket várunk a férjemmel. 
NÓRI  Mármint igazit? 
TAMARA Mi az, hogy igazit? 
NÓRI  Örökbe fogadnak? 
TAMARA Természetesen sajátot. 
NÓRI  Azt hiszem, ezt hívják úgy, hogy váratlan fordulat. 
TAMARA Muszáj volt. 
NÓRI  Hogy érti, hogy muszáj? 
TAMARA Ez talán megold mindent. Így egybe maradhat a család. 
NÓRI  Már nem fél tőlük? 
TAMARA Attól jobban félek, hogy egy hülye kurva tönkretesz mindent. 
NÓRI  Az életét? 
TAMARA Hogy egyedül maradok. Azt, hogy el akartam hagyni a családomat csak 

én tudom. Meg maga. De magának az a foglalkozása, hogy olyanokat tudjon, amit sokan nem.  
NÓRI  Kutyaharapást szörivel? 
TAMARA Válságban voltam, de megoldottam. 
NÓRI  Mit szólt a férje? 
TAMARA Még nem tudja. 
TAMÁS  Azt érzem, szét kell vernem valakit.  
ORSI  Éreztem baszd meg. 
KATA  Most mi a fasz legyen, ha? 
TAMARA Nem hagyom, hogy egy kínai nadrágszagú picsa tönkretegye, amit 

felépítettem. 
ORSI  Igaza van az embereknek. Egy buzi ne akarjon családot. Abból csak baj 

lesz. Na nem az embereknek, hanem a buzinak.  
KATA  Hol vagy? 
TAMARA Nem engedem, hogy összetörjenek.  
ORSI  Összetörtél! 
KATA  Nincs semmi baj! 
TAMÁS  Mennem kell, mindegy hova. El. 
ORSI  Nincs? 
TAMARA Nem engedem. 
TAMÁS  Taxiba ülök és bemegyek a belvárosba. 
KATA  Hol vagy? 
ORSI  Foglalkozz a férjeddel. 
KATA  Beszéljük meg! 
TAMÁS  Dolgozol ma? 
NATASA  Tessék? Bocs, nem hallak jól, meló van. 
TAMÁS  10 perc és ott.  
NATASA  Le kell tennem, beálltam pultozni. 
ORSI  Beszéld! 
KATA  Nem kell mindent egyből kiforgatni. 
ORSI  Ezen nincs mit kiforgatni. Ráveszel, hogy puffasszam fel magam, amíg 

te szépen csendben kibékülsz a férjeddel. Baszd meg, te vén kurva! 
KATA  Meglesz, köszi! 
TAMARA Hol vagy? 



TAMÁS  Csak sétálok egyet, ki kell szellőztetnem a fejem. 
TAMARA Nem beszélünk róla, érted? 
TAMÁS  Értem. 
TAMARA Mint aki soha nem is létezett. 
TAMÁS  Soha nem létezett. 
TAMARA Nincsenek. 
TAMÁS  Nincsenek. 
NATASA  Rég láttalak. 
TAMÁS  Hogyhogy a pultban? 
NATASA  Terhes a pultos csaj, szarul lett. 
TAMÁS  Remek. 
NATASA  Egy kis lelki támasz? 
ORSI  Vedd fel! Te szemét! Vedd fel, vedd fel, vedd már fel. Akkor ne vedd 

fel! 
TAMÁS  Egy whiskeyt. Duplát. 
ORSI  Szevasz. 
TAMÁS  Hát te? 
ORSI  Mit hát én? 
TAMÁS  Kettőt.  
NATASA  Ismeritek egymást? 
ORSI  Ja. 
TAMÁS  Ide szoktál járni? 
ORSI  Most ide. 
TAMÁS  Húgom. 
NATASA  A ház ajándéka. 
TAMÁS  Páciens. 
ORSI  Nem vagyok beteg. A páciens azt jelenti, hogy valaki beteg. 
TAMÁS  Meleg. 
ORSI  Te meg egy fasz vagy, tudod? 
TAMÁS  Bocs, azt hittem, hogy ez így egyértelmű. 
ORSI  Nincs olyan, hogy titoktartás? 
TAMÁS  Az csak arra vonatkozik, hogy gyereket akarsz. 
NATASA  Én nem vagyok meleg. 
ORSI  Majd leszel! 
NATASA  És te csinálsz neki gyereket? 
TAMÁS  Nem, nem, nem én, csak segítek. 
NATASA  Így gondoltam én is. Tamara kinyírna, ha másnak csinálnál gyereket. 
ORSI  Tamara a házőrző kutyád? 
NATASA  Még egyet? 
TAMÁS  Kettőt. Az orvostudomány ott segít, ahol kell. 
ORSI  Ad és elvesz. Ahogy a megrendelés kívánja. 
TAMÁS  Inkább menjünk, ugráljuk ki a piát. 
KATA  Vedd fel, kérlek! 
TAMÁS  El akarom felejteni az életem. 
ORSI  Döntöm magamba a whiskyket. Ez a csávó, ez a doki tudja, mi kell a 

csajoknak. Jack Daniels Honey.  
KATA  Kérlek. 
ORSI  Miközben ugrálok, érzem, hogy rezeg a telefonom. Biztos Kata az. 

Pukkadjon meg. 



TAMÁS  Egy meleg csajjal ugrálok fel-le, már triplát látok mindenből, belőle, a 
hangfalból, mindenből.  

ORSI  Dr. Királlyal egyre közelebb ugrálunk egymáshoz. 
TAMÁS  Retróparty. Lemon Tree, Fools Garden.  
ORSI  Ahogy közelebb jön a csávó, érzem az illatát. Mosolygok rá, miközben 

a vezetéknevén gondolkodom.  
TAMÁS  Hiába látok triplán, kirajzolódik a csaj arca. Egész szép arca van ennek 

a meleg lánynak. 
ORSI  Aztán egyszer csak az van meg, hogy állok a… 
KATA  Vedd fel, kérlek. 
ORSI  Állok a budiban, előttem Dr. Király, akinek még mindig nem 

emlékszem a vezetéknevére.  
TAMÁS  Állok a budiban, a férfiban, mert oda kevesebben járnak. Nem tudom, 

mi történik, csak az van meg, hogy… 
ORSI  Az ijedtségtől felsikoltok, de csak ilyen kicsit. 
TAMÁS  Bassza meg. 
ORSI  Olyat érzek, amit még soha. Jézus Mária! 
TAMÁS  Nyög, befogom a száját. 
ORSI  Azt kérdezi tőlem, hogy para van? Én meg szaggatottan lökdösöm a 

fejem jobbra meg balra, hogy nincs. Rezeg a telefon, de nem érzem, csak a hangját hallom. 
TAMÁS  Rezeg a telefonom. 
ANDREA Hívom Tamást, de nem veszi fel.  
ORSI  Utána még két whisky. 
TAMÁS  Egy Honeyt a hölgynek, egy simát nekem. 
ANDREA Erős vérzés miatt orvoshoz mentem, de pár vizsgálat után nem tartottak 

szükségesnek semmilyen kezelést. Néhány nap után elmentem egy másik orvoshoz, hogy 
figyelj, még mindig folyik belőlem valami. Akkor közölték velem, hogy készüljek fel: a 
gyereknek semmi esélye, mert ebben a pár napban teljesen elfolyt a magzatvíz. Befektettek, 
hogy szüljem meg a még haldokló, de nemsokára már halott magzatot. Az ügyeletes 
szülésznő már az elején megijesztett, teljesen kiakadt, amikor rákérdeztem, hogy 
megnézhetem-e majd a babát, elbúcsúzhatok-e tőle szépen. Azt mondta, felejtsem el, ne 
akarjam, mert az nekik is iszonyú látvány. Nem mondtak semmit, hogy mit miért csinálnak, 
hogy mi fog következni. Az orvos, gondolom a főorvos, mikor bejött nem is köszönt, csak 
annyit mondott, hogy tegyem szét a lábam és már nyúlt is be. Később csak annyit kérdeztek, 
hogy vár-e rám valaki, de azt is csak azért, hogy szóljanak, ne várjon, mert úgysem engedik 
be. Mikor mondtam, hogy egyedül vagyok, megnyugodtak. Kértem egy pohár vizet, mire az 
volt a válasz, nyugi már, vannak itt olyanok, akik rendesen szülnek. Miért baszd meg, 
szerinted én ezt akartam, én örülök ennek? Hol a gyerek apja, kérdezte. Mikor nem 
válaszoltam, csak annyit mondott: na ugye. Jobb is, hogy nem adott vizet, mert tuti 
hozzávágtam volna. Nyomták belém az oxitocint, hogy minél előbb kint legyen. Kellett az 
ágy azoknak, akik rendesen szülnek, vagy hálapénzért. Megszültem a halott, mozdulatlan 
csecsemőt. Kicsi volt nagyon. Megnézhettem végül. Nem voltak rajta elváltozások, csak kicsi 
volt. 19 hetes.  

ANYA  Most már haza kéne menni. Hívok taxit. 
ORSI  Gyalog megyek, köszi. 
TAMÁS  Biztos? 
ORSI  Biztos. 
JULI  Bementem a hivatalba. Egyedülálló vagyok igen, és nő. Felteszik a 

kérdéseket. Pár hónapos babát is igen. Őszintén? Nem szeretnék cigányt, bocsánat. Bár a 



magamfajta ne válogasson, nem igaz. Mosolyognak. A következő alkalommal már nem 
mosolyognak. Beindul egy hosszú folyamat. Várok. 

NATASA  Ültem a fiam mellett, és szorítottam a kezét. Azért mondtam el neki, 
mert úgy éreztem, tudnia kell. Tudtam, hogy ő is erős. Valahol éreztem, hogy ezt csak vele 
fogom tudni feldolgozni. Ordított, hogy idióta vagyok, aztán, hogy kicsinálja azt az embert. 
Dühös volt, kétségbeesett, és tagadott. Mint én. Így lettem az, aki. Onnantól kezdve tudtam, 
mit akarok. Soha senki nem mondta meg, mit csináljak, vagy hogy mi lesz a jó nekem. 
Elástam a gyerekkorom, és nem néztem többet hátra. Annak az embernek nincs köze hozzánk, 
azt sem érdemli meg, hogy bosszút álljak rajta. Csak a fiam érdekel és a munkám. Nincs köze 
hozzánk. 

 
 
KATA  Napok óta nem veszed fel. 
ORSI  Nem érzem jól magam. 
KATA  Voltál orvosnál? 
ORSI  Nem akarok orvoshoz menni. 
KATA  Gyere, elviszlek. 
ORSI  Nem megyek orvoshoz. 
KATA  Lehet influenza. 
ORSI  Kata, hagyjál, jó? 
KATA  Nem kell parasztnak lenni ám. 
ORSI  Baj van. 
KATA  Mennyit adjak? 
ORSI  Nem tudom, 30-40 ezret. 
KATA  Tudod jól, hogy adok, de csak akkor, ha elmondod, mire kell. Mire 

kell? 
ORSI  Abortuszra. 
KATA  Mi az, hogy abortuszra? 
TAMÁS  Egyszer csak bevillant apám. Azt mondta egyszer régen fáradtan: a 

gyerek az semmiről sem tehet.  
ANYA  Halló. 
TAMÁS  Eddig valahogy nem jutott eszembe megkérdezni. 
ANYA  Igen? 
TAMÁS  Mennyit találkoztál gyerekkorodban apával? 
ANYA  Egész sokat, miért? 
TAMÁS  Tényleg? 
NATASA  Jó, nyilván nem annyit, mintha együtt éltünk volna, de például minden 

december 24-én délelőtt együtt voltunk. Miért? 
TAMÁS  Ja, semmi, köszi. Apám mindig az utolsó pillanatban vette meg a fát 

karácsonyra. Anyám már szinte sírva könyörgött neki, hogy egyszer az életben, ne 24-e 
délelőtt intézze el, mert ő már nem bírja idegileg. Volt olyan, hogy már szinte sötét volt, olyan 
későn jött. Azt mondta, a városban elfogytak a szép nagy fenyők, vidékre kellett mennie. A 
vén kópé. 

ANDREA Tamás előtte soha nem volt ennyire érdeklődő. Úgy éreztem, a 
gyerekkel magamhoz tudom láncolni. Nem tudhatja meg, hogy… nem tudhatja meg. Még 
nem.  

TAMÁS  Megkértelek, hogy hívjál fel vizsgálat után. Erre napokra eltűnsz, nem 
vagy otthon. 

ANDREA Honnan tudod, hogy nem voltam otthon? Jártál nálam? 
TAMÁS  Nem. 



ANDREA Nyomozol utánam? 
TAMÁS  Jó, akkor jártam nálad. Csak beugrottam. De hiába. 
ANDREA Elutaztam pár napra. Meditálni. 
TAMÁS  Az jó, az fontos. A nyugalom. Szóval, mi volt? 
ANDREA Minden rendben. 
TAMÁS  Bővebben? 
ANDREA Minden nagyon rendben. 
TAMÁS  Akkor majd jelezz, ha van valami. 
ANDREA Majd hívlak. 
TAMÁS  Ne. (szünet) Tamara terhes. Nyugalomra van szüksége. Csak jelezz… 

röviden… Vagy várj, majd hívlak én. 
KATA  Figyelj, gondolkodtam. Átvállalom. 
ORSI  Mit? 
KATA  A gyereket. Edét. 
ORSI  Ez itt nem Ede. Edének lőttek.  
KATA  De még lehet Ede. 
ORSI  Kiveszed belőlem, és átrakjuk? Cserebere fogadom, többet vissza nem 

adom, vagy mi? 
KATA  Megszülöd, én felnevelem. 
ORSI  Bocs, nem. 
KATA  De kérlek. 
ORSI  Mondom, nem. 
KATA  Kell az a kurva gyerek. 
ORSI  Minek? 
KATA  Minek, minek? Hogy lássák, hogy normális vagyok. 
ORSI  Már ne haragudj, de a legtöbb szülő nem normális, és ezt mindenki 

tudja róluk, szóval ez nem a legjobb megoldás szerintem. 
KATA  Szívatsz, ugye? 
ORSI  Mivel? 
KATA  Hogy neked lesz, nekem meg nem. 
ORSI  De Kata, nekem rohadtul nem kell ez a gyerek. Hidd el, életem 

legrosszabb berúgása volt ez az egész. Arról nem beszélve, hogy mivel szarban voltunk, ott 
voltam tök egyedül, nem mertem elmenni orvoshoz ilyen gyógyszerért meg semmiért. 
Kurvára egyedül voltam! Kata, én ezt már eldöntöttem. Én ezt nem akarom. Így nem. 

KATA  Kifizetem. Az eredeti terv szerint. 
ORSI  Az eredeti terv az volt, hogy egy műtétet fizetsz ki, én meg kihordom a 

közösnek tekintett gyerekünket. És nem az, hogy én magam sem értem miért és hogyan 
közösülök egy szőrős pasival, akitől baszd meg, terhes leszek.  

KATA  Anno beszéltünk erről is. 
ORSI  Azonnal el is vetettük az ötletet. Ahogy most a gyereket. Vagy sejtet.  
KATA  Kifizetem. 
ORSI  Veled megtartom. De másképp nem. Nem fogom megszülni azért, hogy 

azzal az analfabétával neveld fel, miközben én egyedül edzhetek a futópadon szülés után. 
KATA  Nem analfabéta. 
ORSI  A Wesselényi utcát sima V-vel írta!  Ráadásul nem akarom, hogy egy 

ilyen hülye nevelje fel. Ehhez, mint örökbeadó félnek, jogom van. Dönteni.  
KATA  Inkább beadod egy intézetbe? 
ORSI  Nem várok addig.  
ANDREA Figyelj, nem tudok tovább hazudni. Már így is… félrement ez az egész. 
TAMÁS  Jól vagytok? 



ANDREA Beszélnünk kell. 
TAMÁS  Mondjad.  
ANDREA Személyesen. 
TAMÁS  Nem nagyon fog menni mostanában. 
ANDREA Fontos. 
TAMÁS  Pénz kell? 
ANDREA Tényleg fontos. 
TAMÁS  Nézd… megígértem Tamarának, hogy nem… 
ANDREA Nincs gyerek. 
TAMÁS  Mi nincs? 
ANDREA A gyerek. Nincs. 
TAMÁS  Hogyhogy nincs?  
ANDREA Nincs. 
TAMÁS  De hát láttam a papírokat, a leleteket, mindent. 
ANDREA De már nincs. 
TAMÁS  Mi történt?  
ANDREA Nem tudom, talán a stressz. 
TAMÁS  Mikor? Hallod, kérdeztem valamit, mikor? 
ANDREA Nem tudtam elmondani. Nem akartam. 
TAMÁS  Mikor? 
ANDREA Három hónapja. Sajnálom. 
TAMÁS  Azt mondtad, minden rendben van. 
ANDREA Nem volt. 
TAMÁS  Miért csinálod ezt velem, te büdös kurva? 
ANDREA És te? 
TAMÁS  Dögölj meg te szemét, te… 
ANDREA Jobb így. Egyedül maradtam volna vele, magyarázkodhattam volna, 

hogy miért nincs velem az apja. Mert egy másik nő férje. Az is volt mindig, csak én nem 
fogtam fel. Hinni akartam valami csodában… Később meg a gyereknek kellett volna 
elmondani… Marcika. Érezte, hogy nem várják és nem akart megszületni. Döntött. Mert 
érezte, hogy én nem tudtam volna dönteni.  

TAMARA Tudom, hogy szemét vagyok, de örültem neki teljes szívemből. Azt 
éreztem, hogy mégis csak van isten, hogy nem kell életem végéig szembesülnöm a férjem 
szemétségével. Hogy van valahol egy gyerek, aki félig ő, hogy egyszer talán szembejön 
velem az utcán. Miközben az a nő, az a másik, félig meghalt, azt éreztem, hogy van igazság 
baszd meg, mégiscsak van igazság ebben a kurva életben. 

ANDREA Később az eredetileg kiírt születésnapján megpróbáltam lerajzolni. 
Gyújtottam egy gyertyát és írtam Tamásnak. Nem válaszolt, de nem is számítottam rá. Nem 
léteztem, nem létezett ő sem. Rohadjon meg. Kerülöm az embereket, nem bízom bennük, 
félek tőlük. Egyedül vagyok, nem akarok lenni. Odavágyom, ahol a kisbabám van. Marcika.  

JULI  Hívnak a hivatalból. Van baba. Tényleg? Fiú. A szülei autóbalesetben 
haltak meg. Egy fiatal pár egy Suzuki Swifttel. Már holnap megnézem, persze, megyek. 

TAMÁS  Most Tamarára kell koncentrálnom. Beülünk a Porschéba és elmegyünk 
egy kollégámhoz. 

TAMARA Kötelező vizsgálat. Emlékszem, Titusznál hogy izgultam. Most nem 
izgulok. Bizakodó vagyok és boldog. 

TAMÁS  Óvatosnak kell lenned. 
TAMARA Már megint a korommal jössz? 
TAMÁS  Ezt most tényleg nem baszom el. 
TAMARA Leparkolunk a rendelő mellett. 



TAMÁS  Azért kicsit parázok. 
TAMARA Mosolyogva fogadnak minket. 
TAMÁS  Vizsgálat. 
TAMARA Aztán az orvos hirtelen fura lesz. 
TAMÁS  Baj van? 
TAMARA Nem válaszol. 
TAMÁS  Baj van? 
TAMARA Egy kis türelmet kér. 
TAMÁS  Baj van. 
KATA  Én nem akartam, hogy ez legyen. Ez a gyűlölködés. 
ORSI  Én sem. 
KATA  Tényleg nem lehet az, hogy valahogy megnyugszunk? 
ORSI  Neked kicsit könnyebb a helyzeted. 
KATA  Nem könnyebb, de úgysem fogod elhinni. 
ORSI  Mi legyen? 
KATA  Én szeretlek. Te nem? 
ORSI  De. 
KATA  És ami van a férjemmel, az nem olyan, mint aminek hiszed. 

Biztonságot ad meg néha főz. Ő meg ordibál, hogy miért nem én főzök. Soha nem leszek vele 
együtt többé úgy.  

ORSI  Akkor? 
KATA  Nem tudjuk valahogy megbeszélni? És megoldani? 
ORSI  Tudod jól, hogy soha nem akartunk a gyerekhez apát. 
KATA  Tényleg, Tamás tudja? 
ORSI  Dehogyis. Nem is fogja megtudni. Minek? Csak bekavarna neki. Meg 

ez nem az ő dolga. 
NÓRI  Kimentem anyukám sírjához. Gyakran jövök, de mostanában valahogy 

elmaradt. 
TAMARA Az orvos közli velem, hogy amitől félni lehetett, az sajnos megtörtént. 
NÓRI  Szia Anya. 
TAMÁS  A kicsi down-szindrómás. 
NÓRI  Szia Anya. Hogy vagy? Én nem jól. Tudod, elég szar helyzetben 

hagytál. Még mindig fáj. Azt mondják az emberek, hogy az élet szép, a születés szép, hogy 
örülni kell, hogy itt vagyunk. Én tényleg minden erőmmel megpróbálok örülni, ha süt a nap 
vagy annak is, ha esik, mert tudom, hogy te ezt nem látod. Vagyis csak fentről. Miattam nem 
látod. Tudod anya, azt olvastam egy könyvben, hogy a gyerekek számára nagyobb 
jogtalanság, ha a felnőtt bíráskodik felettük, mintha egymás között néhány pofonnal elintézik 
a konfliktust. Hát én így kezdtem, hogy döntöttek helyettem. Hogy bíráskodtak felettem. 
Pedig én lejátszottam volna, hidd el, és akkor lehet, hogy most nem itt lennénk, hanem 
mondjuk egy moziban ülnénk, és bosszankodnánk utána, hogy mekkora szar volt már ez, 
vagy örülnénk, hogy végre egy jó film.  De most kurvára egyedül vagyok. Amikor apának ezt 
mondtam, csak annyit válaszolt, hogy a faszért olvasol annyit. Tudod, apa már csak ilyen. Azt 
hiszem, el kell engedjelek. Hogy tényleg tudjak élni, úgy ahogy szeretnéd. Ami miatt így 
döntöttél. Hogy egy nap talán legyenek unokáid, akikkel majd kijövünk, és elmesélem nekik, 
hogy ők azért vannak, mert az én anyukám azt szerette volna, hogy ők legyenek, hogy ő már 
akkor is úgy szeretett minket, hogy nekünk adta az életét. Hogy ő azért nincs, mert mi 
vagyunk. És akkor talán nem leszek többé egyedül.  

TAMÁS  Némán ülünk a kocsiban hazafelé. 
TAMARA Valami megszakadt bennem. 
TAMÁS  Mérlegelnünk kell, mit vállalunk. 



TAMARA Nem tudom elképzelni…nem megy.  
TAMÁS  51 éves vagyok Tamara, nem élünk örökké. És ott van Titusz is. 
TAMARA Nem, nem tudom elképzelni… 
NATASA  Egyszer csak kopogtak az ajtón. 
TAMARA Nem! 
TAMÁS  Még van idő átgondolni. 
NATASA  Egy átlagos hétvégi délután volt, készültem bemenni a kocsmába. Egy 

férfi állt az ajtóm előtt. Egy idős bácsika. Kinyitottam az ajtót, és csak nézett némán. 
Segíthetek? Nem szólt. Kit keres? Nézett rám és elkezdett sírni. Kit keres, kérdeztem még 
egyszer, de akkor már tudtam a választ.  

ANDREA Sokáig csak néztem ki a fejemből. Sétáltam az utcán fel-alá, mint 
valami holdkóros. Nem akartam semmit. Ránézni sem bírtam az emberekre. 

NATASA  Mit akar? 
ANDREA Aztán regisztráltam Tinderre.  
NATASA  Bocsánatot kérni.  
ANDREA Tologattam az ikonokat jobbra, balra. Aztán egyszer csak rám írt egy 

srác. Megkérdezte, hogy találkoznék-e vele. 
NATASA  Forgott velem a világ. 
TAMARA Kívülről láttam magamat, mintha nem is én lennék. 
ANDREA Végül is, miért ne? 
TAMÁS  Pont velünk történik meg. Hogy pont velünk! 
TAMARA Szédültem. 
TAMÁS  Nincs isten, baszd meg! 
TAMARA Van ennél nagyobb baj, ez még nem baj. Hisz ember, ő is ember, a 

miénk. 
TAMÁS  Ez miattam van. Miattam van. Kérlek, ne haragudj rám, miattam van. 

Amiért…miattam van, ne haragudj rám.  
NATASA  Mit akar? Bocsánatot kérni. De mit akar? Miért? Miért? 
KATA  Biztos nem akarod megpróbálni? 
ORSI  Hogyan? 
KATA  Én csak azt mondtam, hogy még nem tudom elhagyni. Ki tudja, mit 

hozz a holnap. És lehet, hogy nem lesz soha még egyszer ilyen alkalmunk. Gondold át. 
ORSI  Kurva nehéz. 
KATA  Melletted leszek. 
NÓRI  Szia Anya. 
JULI  Egy fiatal pár egy piros Suzuki Swifttel. Ezt talán elmondani is 

egyszerűbb. Ha van ilyen, hogy egyszerűbb. Hogy nem azért lett ő, mert másnak nem kellett. 
Amikor a kórházban feküdtem félig már meghalva, nem gondoltam volna, hogy lesz olyan, 
hogy én egy kis életet tartok majd egyszer a kezemben. És most itt van. Holnap itt lesz. Hogy 
milyen lesz? Nem tudom. Elképzelni sem tudom. De ki tudja ezt elképzelni, amíg nem 
történik meg.  

NÓRI  Szia Anya. 
NATASA  Forgott velem a világ. 
TAMÁS  Miattam van. 
TAMARA  A miénk. 
ANDREA  Végül is, miért ne? 
ORSI  Kurva nehéz. 
KATA  Melletted leszek. 
JULI  De ki tudja ezt elképzelni, amíg meg nem történik.  
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