
Mikó Csaba

OFFROAD

- térjáték -

Szereplők:

ANDI – a nő, akinek fellázadt a teste

RÉKA – a nő, aki valakié akar lenni

ÁRON – a világ megmentője

ZSOLT – a férfi, aki mindig győzni akar

ANDRÁS – a férfi, aki senki akar lenni

ANCSA – a nő, aki meg akar felelni mindig

A tér mint eleven minőség.

Megjegyzés: A mozgás és a kimerevített pillanatok határozzák meg a térdinamikát és a kompozíciót, amit a 

szövegritmus ellenpontoz, vagy aláfest. Szándékosan nem írtam mozgás-instrukciókat.



ANDRÁS

ANDRÁS

Elsőnek érkezem 

Mindig 

Szükségem van erre 

Kinyitom az iroda párnázott ajtaját

mélyet szippantok a benti levegőből

aztán kiengedem lassan

Így üdvözöljük egymást

az iroda és én

ANDI

Elindulok

ANDRÁS

Belépek az irodába 

Miután a szemközti üvegablakra nézek

újra teleszívom levegővel a tüdőm

A város szürke épületei úgy terülnek el a mélyben

akár az egymás mellé rendezett aprócska dobozok

És az ég 

Tágas

kék lepedő 

rajta 

hosszú repedés 

vörösszínű vájat

RÉKA 



Kapkodva öltözöm 

Késésben vagyok

ANDRÁS

A kommunikációs központ

ahol dolgozom

A tizenhét emeletes

sötétített ablakos

belvárosi irodaház

mindegyik emelete a cégé

Irodánké ez

A teljes tizenhatodik emelet

Mi vagyunk a rendszer lelke

az utolsó vonal amit én

és öt kollégám felügyel

ANDI 

A reggeli kardio-edzés után 

néhány szőrszálat vettem észre a bokám fölött

ezért vissza kellett még a lakásba mennem

RÉKA  

Három éve először zuhanyoztam le reggel

ANDI 

Kocsival megyek

Mindig kocsival megyek

ha késésben vagyok

ANDRÁS 



Becsukom magam mögött az ajtót

Az iroda letisztult 

hűvös 

elegáns 

Az ezüstös króm és a mahagóni barnája

oly gyöngéden olvad lágy harmóniába

mintha maga a természet alkotta volna meg

ÁRON  

Elindulok

ANDRÁS

Ez az utolsó előtti emelet 

Hat asztal 

hat számítógép 

hat forgószék -

ANDI 

Sárgás a bőröm

ANDRÁS

A kiválasztottak helye

 

ANDI

A kocsi visszapillantójában látom hogy sárgás a bőröm

ANDRÁS

Állásunk bizalmi állás 

A hét napos minőségellenőrzésnek

amely az esetleges visszaélésékre 

próbál fényt deríteni



A hatodik napja ez a mai

Ma van az utolsó nap

Ma dől el minden

Holnap egynek mennie kell

Egynek

aki nem méltó

hogy tagja legyen a cégnek

RÉKA

Három éve először zuhanyoztam le reggel

ANDI 

Vezetés közben iszom egy kis nitrát-mentes vizet 

RÉKA

Három éve először vettem elő a régi ruháim újra

ÁRON 

Nyolc különböző útvonal vezet az irodáig

nyolc különböző útvonal közül szoktam kiválasztani

melyiken menjek munkába aznap

RÉKA 

Nem halt meg senkim 

ÁRON

Véletlenszerűen

RÉKA

Nem gyászolok senkit



ÁRON

Előre sose tudom melyiken megyek aznap

RÉKA 

Mégis három éve feketét hordok mindig

ÁRON 

De ma nem érdekel semmi

Minél hamarabb bejutni 

ennyit akarok

Minél hamarabb megtenni a dolgom

RÉKA

Muszáj a többieknél hamarabb beérnem

ANDRÁS 

Az asztalomhoz lépek 

A párnázott ajtón át is hallom 

hogy a lift megérkezik az üvegfolyosó végén 

RÉKA 

Taxival megyek

ANDRÁS

Nemsokára jönnek 

Sorra belépnek mind

S akkor jön el az én időm

A nevem András 

és kaméleon vagyok



A társalgás

az alkalmazkodás

nagymestere

Mindig és mindenkinek az

aminek vagy akinek

látni akar engem

ANDI 

Vezetek

Kortyolok a nitrát-mentes vízből

és arra gondolok 

lényegében minden

az egész életem

minden ezért a napért történt velem eddig

RÉKA 

Kinyitom a taxi ajtaját és arra gondolok 

három éve először hagytam kibontva a hajam reggel

ÁRON 

A metróállomáson körbelnézek

ANDRÁS

Ez a hatodik nap 

muszáj cselekednem végre

ANDI 

Még egy utolsót kortyolok a nitrát-mentes vízből 

amit elővigyázatosságból a táskámban hordok mindig

aztán újra a tükörbe nézek

ÁRON 



A metró ajtaja becsukódik mögöttem

RÉKA 

A taxis a mellemet bámulja a visszapillantó tükörből

ANDI 

Az elmúlt öt nap megviselt 

ugyanakkor fel is szabadított 

Valami különös ragyogás árad belőlem ma reggel 

ÁRON

Utazom a metrón

RÉKA 

Rá gondolok

ÁRON 

Lehajtott fejjel állok

RÉKA

Közeledünk az irodaház felé és én rágondolok folyton

ANDRÁS 

A panoráma ablakhoz sétálok és 

kicsit még gyönyörködöm az égben

ZSOLT 

Megcsókolom a feleségem

Három éve ma csókoltam meg először elindulás előtt

aztán kilépek a lakásunk ajtaján

ANDRÁS 



Állok az irodában és az eget nézem

ÁRON

Kilépek a metró ajtaján

ANCSA 

Kilépek a liftből a tizenhatodikon

ÁRON 

A mozgólépcsőn állok

ANDI 

Piros a lámpa és én nézem a hosszú 

narancsszín repedést az égen 

ANDRÁS 

Egyfolytában az eget nézem

és közben elindulok Zsolt asztala felé

RÉKA 

A házak közül kibukkan az ég 

Vörös akár a rózsa 

a vér

a szerelem

ÁRON 

Miután az aluljáróból kiérek azonnal meglátom 

egy vérszínű repedés fut a horizonton végig

ZSOLT 

A központ tizenhét emeletes épülete fölött 

idegesítően kék az ég 



és az a furcsa vörös repedés

ANCSA 

Mintha a sors által számomra kijelölt út 

bizonyságát mutattta volna még az ég is 

Egy óriási vörös száj nyílt 

idefelé jövet előttem az égen 

Ijesztő 

Mint egy vörös nyíló száj olyan volt az ég is

ANDRÁS

Az eget nézem

nem messze Zsolt asztalától

Túlfeszült

kirepedt

kibuggyant

RÉKA

Mintha még az ég is azt üzenné 

itt az idő

elérkezett a nagy nap

ZSOLT 

Gyalogolok

ANDI 

Megérkezem

RÉKA 

A taxis továbbra is bámul

ANDI 



Kiszállok 

Lezárom a kocsit 

Megigazítom a hajam

Megigazítom a ruhám

Megnézem a cipőm

RÉKA 

Megérkezünk

ANDRÁS 

Állok Zsolt asztala mellett 

ANDI

A bejárat felé indulok

ANDRÁS

Nézem az eget és arra gondolok 

mit készülök ma tenni

Hogy én mindig is abban hittem

az az egyetlen igaz út

hogy a tökéletest az ember elérje

hogy mindenkinél jobb legyen

ha csupán a kitűzött cél érdekli

semmi más

Ehhez azonban

minden másról le kell tudnia mondani

Én képes vagyok rá

Én jól érzem magam egyedül



Engem nem érdekel senki

ZSOLT 

Sietek 

Még sosem indultam ilyen korán munkába reggel

mégis úgy sietek

mintha elaludtam volna

RÉKA 

Kiszállok

ANCSA 

Megyek a folyosón az iroda felé

RÉKA 

A pénzt a taxi ülésére dobom

ANCSA

Arra gondolok 

eljött a nagy nap

RÉKA 

Sietve a forgóajtó felé indulok

ANCSA 

Ma megteszem 

és holnaptól megváltozik minden

ANDRÁS

András vagyok

az alkalmazkodás mestere



Mindenkivel kedves

mindenkivel nyitott

Egy kaméleon

A köröttem lévő kollégák

akik éppúgy

akár a többi ember

képtelenek a lemondásra

mind azt hiszik

olyan vagyok mint ők

ezért megbízhatnak bennem

Pedig bábu számomra mindegyik

Vágy és félelem rabszolga

akiket egytől-egyig kiismertem

és akiket a célomért

felhasználtam eddig

ANDI 

A forgóajtóhoz érek

ANCSA 

Az iroda párnázott 

duplaszárnyú ajtaja már látszik a folyosó végén

de én nem az ajtót látom 

Én a feladatot látom

ANDRÁS 

Nézem az eget és arra gondolok 

egész életemben csak akartam 

De ma túlfeszült 



kirepedt 

kibuggyant

ÁRON 

Megyek az irodaház felé és arra gondolok 

ha ma nem 

akkor soha

ZSOLT 

Szorongatom a mobilt 

ÁRON 

Három éve várok erre a napra

de mintha minden eddigi napra szükségem lett volna

hogy ez a mai eljöhessen végre

ZSOLT 

Közeledem a központ üvegtorony épületéhez

és arra gondolok 

így kell lennie

ANCSA 

Haladok az iroda felé 

az ajtó felé

a feladatom felé

Nézem az iroda párnázott ajtaját

és arra gondolok 

minden ami velem történt eddig

azért történt 

hogy holnaptól más lehessen minden

ZSOLT 



Bármit is tettem 

bármit is akartam 

kellett 

hogy ezt a döntést meg tudjam ma hozni

ANDRÁS

A minőség-ellenőrzés második napján történt

Egy felismerés

Olyan erejű

hogy azonnal kibillentett

összezavart

kiszolgáltatottá tett

Ráébresztett arra

én is éppoly 

tökéletlen vagyok

akárcsak a munkatársaim

Akárcsak a korábban lenézett emberek

Kevélységem

amely addig elhitette velem

hogy különb vagyok mindenkinél

hirtelen eltűnt belőlem

és minden eltemetett vágy

és félelem

a felszínre tört bennem

RÉKA 

A forgóajtóhoz érek



ANDI 

Belépek az előtérbe

ZSOLT 

A sarkon befordulok a főkapu felé

ANDI 

Amikor a légkondícíonáló hűvös hulláma végigsimít rajtam 

megborzongok 

azt képzelem 

meztelen vagyok

ÁRON 

Már csak száz méterre vagyok a főbejárattól 

Zsolt

ZSOLT 

Picsába

Áron

ANCSA

Elönt a boldogság

ANCSA 

Úgy megyek a párnázott ajtó felé 

mintha a börtönből a szabadságba mennék

RÉKA 

Amikor a központ előcsarnokába lépek 

észreveszem Andit



ÁRON 

Észrevett

a francba

ANDI 

A lifthez érek

ANCSA 

Korán keltem hogy még munka előtt túl legyek rajta 

Csak hozzáállás kérdese minden

és nekem jó a hozzáállásom

ANDI 

Amikor lehívom a liftet lépéseket hallok 

Azonnal tudom

ő az

ANCSA

Meg kell tennem 

És én megteszem

ÁRON 

Mosolygok és intek

ZSOLT 

Észrevett

Késő

ANCSA 

Itt vagyok 

kész vagyok 

jó vagyok



ANDRÁS

Felismertem

rossz úton jártam eddig

És akkor eldöntöttem

kilépek

Eltűnök a rendszerből

amelynek oly tökéletes

láncszeme voltam eddig

Eldöntöttem

hogy ma

a minőségellenőrzés hatodik napján kilépek

és ezzel rendbehozok mindent

RÉKA 

Egyszerre érünk Andival a lifthez

ZSOLT 

Egyszerre érünk Áronnal a forgóajtó elé

ANCSA 

Belépek az irodába és észreveszem Andrist

ANDI 

Mellémlép

Szia

ANDRÁS 

Állok Zsolt asztala mellett 

zajt hallok

hátraperdülök



RÉKA 

Szia

ANCSA 

Úgy áll Zsolt asztala mellett 

mintha rajtakaptam volna valamin

ÁRON 

Egyszerre érünk a bejárat forgóajtajához 

Szia

ZSOLT 

Szia

ANCSA 

Jó reggelt

ANDRÁS 

Milyen hamar



RÉKA

RÉKA

Tizenöt éves koromban történt

Életem

amely addig egy tipikus 

elitgimnáziumi tinédzseré volt

egycsapásra megváltozott

Abban az évben figyeltek fel rám a férfiak

Azóta

tizenötéves korom óta

nem kell vágyakoznom 

Azóta

tizenöt éves korom óra

mindent és mindenkit kipróbáltam

ANDI

Állunk a liftajtó előtt 

és én oldalról Rékát figyelem

RÉKA 

Állok a liftajtó előtt

és arra gondolok

le kell ráznom Andit

ANDI 

Milyen csinos

Még sosem láttam fekete ruhán kívül másban

RÉKA 

Egyfolytában arra koncentrálok 



legyen rosszul

hányjon 

haljon meg

de ne lépjen a liftbe

ANDI 

Még sosem láttam a nyaka alatt a bőrét

ANCSA 

Jó reggelt

ANDRÁS 

Milyen hamar

ÁRON 

Már másodjára fordul meg a forgóajtó előttünk

ANCSA 

Mosolygok

ÁRON

Be kéne lépni de türelmesnek kell lennem 

ANDRÁS 

Mosolygok

ANCSA

Mosolygok

Pedig azt kívánom 

haljon meg

Azt kívánom

törjön ki a panoráma ablak 

ő pedig megrepedt fejjel feküdjön a mélyben

ANDRÁS

Ancsára mosolygok

ő a panoráma ablak felé pillant 



és arra gondolok 

haljon meg

ne legyen

egyedül kell lennem

RÉKA

Réka vagyok

és tizenöt éves korom óta 

megkapok mindent 

és mindenkit

akit és amit csak akarok

Nőket és férfiakat egyaránt

Hamar felismertem

hogy irányíthatom őket

Hogy mind olyan akar lenni

amilyennek akarom hogy legyen

Ha akarom 

megalázkodnak

ha akarom

kifordulnak önmagukból

ANDI 

Rám néz

Olyan gyönyörű 

Mintha a tavasz mellett állnék

RÉKA

Megnyomom a gombot



ÁRON 

Beugrom a forgóajtóba és arra gondolok 

gyorsan átérek aztán megrántom

a rendszer megáll 

ő kintreked

és akkor le tudom őt hagyni

ZSOLT 

Beugrom mögé

ÁRON 

Betolakszik mögém

ZSOLT

Épphogy

ÁRON

Ja

Micsoda szerencse

Épphogy

ANDI 

Nem szólunk egy szót sem

ZSOLT 

A forgóajtóban egy részbe kerülünk

ÁRON 

Araszolni kezdünk

ANDI 

Várjuk a liftet és csak a testünk beszél

RÉKA 

Azt akarom nyíljon meg a föld 

ne férjen a liftbe



gyalog akarjon menni

ANCSA 

Az ablak nem tört ki

András pedig úgy mosolyog 

mintha tudná mit is kell ma tennem

ANDRÁS 

Ugorj már

RÉKA

Idővel gyöngének és 

szánalmasnak bizonyult mind

én pedig először szánni

majd unni kezdtem őket

Nagyjából húsz éves lehettem

amikor megelégeltem

és játszadozni kezdtem

A szolgájuk lettem

az akaratuk bábja

az lettem 

amilyennek akartak maguknak

Mindegyiknek

nőknek és férfiaknak egyaránt

Ha kellett kurva voltam

ha kellett anyuka

és én először élveztem ezt

Izgalmas volt tapasztalni

ki milyennek akar magának engem



Hogy milyen annak a bőrében reggelizni

fürdeni

dugni 

aki nem én vagyok 

akivé más akarata formál meg engem

Mígnem aztán meguntam ezt is

Mígnem valami más lett a fontos megint

ANDI 

Megérkezik a lift

és mintha szikrák pattognának a teste és a testem között

mialatt belépünk a liftbe

ÁRON

Hogy dögölnél meg

amiért nem sántultál le a sarkon

ZSOLT 

Áron idegesnek tűnik

RÉKA 

Belépek a liftbe 

ANDI

Belépek a liftbe

RÉKA

Andi belép a liftbe

Nem lett rosszul 

nem hányt

egyfolytában itt van



ÁRON 

Miután belépünk a központ előcsarnokába 

sietni kezdek

ZSOLT 

Sietek 

Mintha versenyeznénk ki ér hamarabb a lifthez

RÉKA

Elindul a lift

ZSOLT 

Nagyjából húsz méterre van előttünk a lift 

szemben a forgóajtóval a csarnok túloldalán 

de addig még le kell ráznom valahogyan Áront

RÉKA 

Émelyegni kezdek 

ANDI

Nem szólunk egy szót sem 

csak a testünk beszél

RÉKA

Olyan erősen akarom hogy Andi ne legyen itt 

hogy haljon meg

hogy émelyegni kezdek

ÁRON 

A kamerák előtt lehajtom a fejem

ANDI 

Halad a lift és én Rékát figyelem

Milyen szép a bőre

Mintha sosem érte volna nap 



Milyen hófehér és hibátlan a bőre

ZSOLT 

Mindjárt a lifthez érek 

Áron azonban nem marad le 

Áron egyfolytában itt van

RÉKA 

Óriásit rándul alattam a lift

ÁRON 

Én vagyok az első

Én érkezem hamarabb a lifthez

ANDI

Majdnem nekiesek a lift fémajtajának

ZSOLT 

Villog a fel-le jel

Üzemhiba

A lift elakadt valahol följebb

ANDI

Elakadtunk

RÉKA 

Nyomkodom a gombot

Semmi

ANDI 

Nekidőlök a lift oldalának 

és egyfolytában őt nézem

ÁRON 



Állok a lift előtt 

Nézem a világító konzolt

és egyszercsak megértem 

Tudják

Direkt elrontották a liftet

mert tudják mit akarok tenni

RÉKA 

Másra sem tudok gondolni

csak hogy föl kell valahogyan jutnom

ANDI 

A lift oldalának dőlök 

Nézem kiengedett

gyönyörű haját

és arra gondolok 

a sors akarta így 

Azért romlott el a lift

hogy mi itt lehessünk 

ketten

ZSOLT 

Hát ez beszart

ÁRON 

Szia

ZSOLT

Mi van

ÁRON

Én fölmegyek gyalog

Csáó

RÉKA

Három éve történt



Egy nap arra ébredtem

hogy nem akarok másnak

valaki lenni többé

Én  én akarok lenni újra

Én én akarok lenni valaki mellett

miközben ő önmaga marad

Hogy végre találni akarok valakit 

akit nem valamilyenné változtatok

és aki nem akarja 

hogy neki valaki másvalaki legyek

Olyan akartam lenni

amilyen tizenötéves korom előtt voltam

ANDI 

Nézem Rékát könnyű tavaszi ruhájában 

és arra gondolok 

ő az 

Ő az aki miatt jobban tudok lenni

RÉKA

De már nem tudtam akarni

Már nem tudtam

mit miért csinálok

Hogy valójában ki vagyok

és hogy azelőtt

amíg önmagam voltam

milyen is volt 

aki voltam

Nem találtam meg többé önmagam



Nem találtam meg magam

amögött

amit mások belém láttak helyettem

Mintha korábban minden 

férfi 

iskola 

állás és hobbi 

mintha minden csak azért lett volna 

mert megkaphattam könnyen

Hirtelen ott álltam egyedül

és nem tudtam ki vagyok 

mit akarok 

és akartam-e egyáltalán valamit is eddig

ÁRON 

Mintha pontosan tudná 

hogy egyedül akarok lenni 

Hogy voltaképpen a leghőbb vágyam

hogy nélküle mehessek tovább

követ

rámtapad

és a nyakamba liheg folyton

RÉKA 

Kétségbeesetten kutatom hogyan szabadulhatnék a liftből

ANDI

Réka hirtelen felém fordul

Mintha egy óriási kivetítőn 



közvetlenül közelről látnám

egyetlen hatalmas érzéki száj lesz előttem Réka

Önkéntelenül kinyitom a számat én is

ZSOLT 

A lépcsőhöz érünk 

és nekem eszembe jut hogy az iroda a tizenhatodikon van 

RÉKA 

Tarts bakot

ZSOLT

Még sosem mentem gyalog

ANDI 

Újra egy méterre állok Rékától a lift oldalának dőlve

RÉKA 

Mi lesz már

ANDI 

Ha arra kérne 

hogy körömmel csavarozzam darabokra a liftet

megtenném neki azt is

RÉKA

Három éve tudom

három éve értettem meg

én

valójában 

egy katalizátor vagyok

Megértettem

szépségemnek



annak 

hogy ilyen őrülten sóvárognak utánam mások

csupán egyetlen értelmes oka és célja lehet

ha valaki többé válhat általam

Ha ezáltal valaki jobb lehet

és általam képes lesz majd többet tenni másokért

És akkor hirtelen

mintha egy őrült körhintából ugrottam volna ki

megértettem

tartogatnom kell magam

El kell zárkóznom mindentől

és mindenkitől

hogy amikor eljön a pillanat

eljön az arra érdemes férfi 

akkor újra kinyílhassak 

és újra szép legyek megint

Neki 

de nem érte

A férfi 

akit egy nagy és szent cél elérésében segíthetek

Legszívesebben egy papba lettem volna szerelmes 

akinek erősebb a hite annál 

hogy kitörölhesse belőle miattam a férfi 

Akiért nekem kell megküzdenem

akit nekem kell akarnom

és akinek a célja után 

én csak második lehetek mindig



Aki általam lehet több 

hogy elérje a szent célt

Három éve erre a férfira várok

Három éve nem engedtem közel magamhoz senkit

Egészen öt nappal ezelőttig

ANCSA 

Már legalább egy perce állunk

de nem történik semmi

RÉKA 

Épp elérem a szellőzőrácsot odafent

ANDI 

Milyen könnyű

istenem milyen könnyű a teste

ANDRÁS 

Nem ugrik

RÉKA 

Émelygek 

dühös vagyok

és olyan erővel szakítom ki a szellőzőrácsot

hogy egy rakás por zúdul a liftbe

ANDI 

Ez könnyen ment 

RÉKA 

Vigyáznom kell a ruhámra



Szépnek kell ma lennem

ANDI

Nem felel 

Leugrik mellém és kigombolja a blúzát

ÁRON 

Gyalogolok a tizenhatodikra

és arra gondolok 

hamarabb kell fölérnem mint Zsoltnak

ANDI 

Vetkőzik

Iszonyatos a fülkében a por

mondjuk most az sem érdekelne

ha szilikózist kapnék

RÉKA 

Andi furcsán néz

ANDI 

Réka vetkőzik és én nézem őt

Nem tudok betelni 

Újra lelassul minden

és mintha nem látnék

nem hallanék

csak ő lenne és más nem

RÉKA

Végre megérti 

vetkőzni kezd ő is

ZSOLT 

Haladunk a lépcsőházban fölfelé 

RÉKA 



Összefogom a hajam

ANDI

Gyönyörű a dereka csodaszép a melle

RÉKA

Tarts bakot

ANDI 

Nem tudom miért nem várunk a szerelőre 

de nem is érdekel

Ha menni akar menjünk

RÉKA

Körbenézek és meglátom a liftakna oldalában 

a szellőzőrendszer kürtőjét

Mosolyogni kezdek

ANDI 

Ha most azt mondaná meghalok

azt mondanám 

együtt

ANCSA 

Állunk egymással szemben Andrással az irodában 

és zavartan nézelődünk

ZSOLT

Nem tudok másra gondolni 

csak hogy le kell ráznom Áront

RÉKA 

Kimászok

ANDI 

Oké

RÉKA 

Segíts



ANCSA 

Tulajdonképpen András az egyetlen 

akihez mérni tudom magam idebent

Ő és én egyformák vagyunk 

tudjuk hova tartunk

készek vagyunk bármire

ANDI 

Tolom a lábát

ÁRON 

A másodikra már jóval Zsolt előtt felérek

RÉKA

Mászom fölfelé

és a változás napjára gondolok

A minőség-ellenőrzés előtti napra

Aznap Zsolt fogadás-játékát játszottuk 

ami arról szól 

ki kapja a legtöbb smst az országban aznap 

Hülye játék 

de valahogy elindította a napot mindig

Zsolt a rendszergazda a cégben

A kommunikációs központ

bármely adatához könnyedén hozzáfér

és ő aznap is ezt akarta játszani

De aznap valami történt



Valaki azt mondta változtassunk a játékon

Legyen a fogadás tárgya más 

Fogadjunk abba 

ki kapja a legkevesebb smst aznap

Nem tartott sokáig 

Miután Zsolt lefuttatta a keresőt

kiderült

van az előfizetők közt valaki

aki egyet sem

Aki évek óta nem kapott 

és nem küldött sms-t senkinek

Fent vagyok

ÁRON

Lassú

Túlságosan lassú

Nem fogja bírni úgysem

ZSOLT 

Gumi élvédő a lépcsőkön

Miért van gumírozva minden lépcső éle

RÉKA 

A lift tetejéről a szellőzőrendszerbe mászom és arra gondolok

itthagyom

ANDI 

Mi történik



Réka

ÁRON 

A konditerem melletti fordulóban megállok 

Egyszerre villog a fel le jel továbbra is a liften

RÉKA 

Szótlanul kuporgok

ANDI 

Réka

RÉKA

Aznap jelentették be

minőség-ellenőrzést tartanak a cégnél

mire a fogadás-játékot Zsolt lefújta

Engem viszont érdekelni kezdett a titokzatos szám tulajdonosa

 

Erősnek éreztem 

Magányosnak és erősnek

Olyannak

aki nem függ senkitől

Megjegyeztem a monitorról a számot 

és másnap elküldtem rá az első smst

Aztán vártam 

Vártam és vártam

de nem reagált

És akkor már tudtam

őt akarom 



ZSOLT 

Mintha hegyet másznék

RÉKA 

Végre egyedül

végre közelebb a célhoz

ANDI 

Réka

RÉKA

Visszamászom

Lenyújtom a kezem

ANDI 

Lenyújtja a kezét 

és ahogy a teste odanyomódik 

a lift tetejének pereméhez

a ruhájából kilátszik a melle

ÁRON 

Állok a konditerem előtt a másodikon és arra gondolok

csupán akkor van esélyem megelőzni Zsoltot

ha a szervízlifttel megyek

RÉKA 

Felhúzom magamhoz Andit

ANDI 

Könnyedén felhúzom magam 

ÁRON

A szervízlift csupán egyetlen emeleten áll meg

a tizenhetediken

Onnan csak egyet kell visszagyalogolnom hogy az irodába érjek



RÉKA 

Átmászom a kürtőbe

ANDI

Mintha csakis emiatt a nap miatt sportoltam volna eddig

ZSOLT 

A második emeleti konditerem előtt hirtelen eszembe jut valami

ANDI

Térdelek a szellőzőrendszer fém alagútjában Réka mögött 

és életemben először nem számít a kosz

nem számít hogy piszkos leszek

csak ő van és én

Ma először a MOST van

ZSOLT 

Ő a liftet nézi én a konditermet 

RÉKA 

Mögöttem jön

ANDI 

Szeretem

ANDRÁS 

Kicsit zavaró ez a várakozás Ancsával az irodában

Ő tipikusan az a munkaerő 

aki a valóságot megtanulható egyenletként fogja fel 

és addig magol amíg elviselhetőnek nem érzi 

Totális középszer akit a félelem lökött a csúcsig

Hatunk közül őt tartom a legkevésbé sokra 

RÉKA



Össze kell görnyesztenem a vállaim és le kell hajtanom a fejem

ANDI 

A fenekét nézem

ÁRON 

Gyalog megyek 

RÉKA 

A szellőzőrendszer meg-megroppan a térdeink és a tenyereink alatt

ÁRON

Tizenhat emelet

Nem fogja bírni úgysem

RÉKA 

Világosságot látok

ANDI 

A fenekét nézem

RÉKA 

Egy szellőzőrács

itt kimehetünk

ANDI 

Hol

ZSOLT 

Mozgok egy kicsit

ÁRON 

Mi

ZSOLT 

Azért jöttem korábban

hogy munka előtt még mozogjak kicsit

ÁRON 



Jó ötlet

Nem mutatom

pedig majd szétvet az öröm

ZSOLT 

Már indul is tovább

ÁRON 

Továbbindulok és mosolyogva intek

Tudom miért mondta

a lift miatt

Nem bírja szusszal

vissza akar menni

RÉKA

Tudtam 

azt a titokzatos

és erős valakit akarom

aki képes volt lemondani bármiről

Őt akarom

napról-napra jobban

És most

öt nappal később 

úgy döntöttem 

kiderítem 

ki az

Látnom kell őt 

találkoznom kell vele

Meg kell tudnia

hogy akarom őt

Hogy végre akarok valakit 



és ő az

Megállok és bevárom Andit

ZSOLT 

Óvatosan kinyitom a konditerem ajtaját és benézek

ANDI 

Réka egy szellőzőrács előtt térdel és lefelé mutat

ZSOLT 

Üres

RÉKA

A konditerem

ÁRON

Továbbmegyek és közben Zsoltra gondolok 

Már attól meghalna ha nem lenne egy hétig áram

ANDI 

Lenézek a szellőzőrácson

A másodikon akadtunk el

ZSOLT 

Még a lépcsőházban írok egy smst

aztán a konditerembe lépek



ANDI

ANDI

Andi vagyok és tizenhat éves koromig 

versenyszerűen tornáztam 

Az edzőnőm 

aki pont annyi idős volt

mint a nagymamám

divatosan és sportosan öltözött

bőre 

arca 

teste 

kábé a nagyiénál

húsz évvel tűnt fiatalabbnak

Erika néninek hívták

és ő volt a példaképem

ÁRON 

Hallom ahogy Zsolt mögött becsukódik a konditerem ajtaja 

Milyen szánalmas 

Alig két emeletet jöttünk 

Alig két emelet és ki kell fújja magát máris

ANCSA 

Zz Zz

Zz Zz

RÉKA 

A második



ANCSA 

Sms

RÉKA

Alig a másodikig jutottunk

ANCSA

Mintha csak a sors akarta volna hogy mennem kelljen innen

ÁRON 

A harmadikra érek

RÉKA

Még mindig tizennégy emeletre vagyok a céltól

ANCSA 

Bocsánatkérő arcot vágok majd hazudni kezdek 

ANDI 

Réka mellét nézem

ZSOLT 

Megnézem a másik mobilomat 

Ő bezzeg nem írt

Akitől várom

Akiért mindent odadnék 

hogy írjon nekem végre

Ő bezzeg tegnap éjjel óta nem írt nekem egy sort sem

ANCSA

Lent felejtettem valamit a portán



ANDRÁS 

Ujjongani tudnék 

ZSOLT

A gépeket nézem a konditeremben és elképzelem

hogy nemsokára itt leszek

Vele

ANDRÁS

Mintha csak a sors akarta volna 

hogy mennie kelljen innen

RÉKA 

Itt kimehetünk

ANCSA 

Mosolygok

ANDRÁS 

Mosolygok

RÉKA 

Valaki feltűnik odalent

Csak felülről látom de megismerem 

Zsolt az

ZSOLT 

Elképzelem magunkat a nyújtópadon

ANDI

Lenézek Réka mellett a rácson

ANCSA 



A folyosóra lépek

ZSOLT 

A fekvenyomópadon

RÉKA 

Na már csak Zsolt hiányzott

ZSOLT 

A szobabiciklin

ANDI 

Arra gondolok nehogy észrevegyen minket

RÉKA 

Zsolt

ZSOLT 

Állok a bordásfal előtt és épp arra gondolok hogy -

RÉKA 

Hirtelen eszembe jut valami

ANCSA 

Az ajtó szinte magától csukódik be mögöttem

ÁRON 

Könnyedén haladok

ANDRÁS 

Egyedül vagyok

ZSOLT



Épp arra gondolok hogy -

RÉKA 

Zsolt

ZSOLT

Amikor meghallom a nevemet

ösztönösen lejjebb rántom a pulóverem

RÉKA 

Segíts

ANDI

Egyre jobb és jobb lettem

A sport kitöltötte az életem

Aztán

Olyan tizenkét éves lehettem

amikor meg tudtam fogalmazni

vonzódom Erika nénihez

a nagymamámtól viszont undorodom

ANCSA 

Közeledem a lifthez a tizenhatodikon

ANDI

Figyelve apámat

a nagyszülőket 

barátaim szüleit

egészen fiatalon rájöttem 

ha boldog életet akarok

akkor egyetlen dolog számít

a testemet a legjobb formában kell tartanom 

ZSOLT 

Basszameg



Réka az és Andi 

ANDI 

Zsolt alánk húzza a tárogató gépet és rááll

ANDRÁS 

Az irodában állok 

valahol a panoráma ablak és az ajtó között félúton

ÁRON 

Az ötödiken vagyok

ANCSA 

Rossz a lift

ÁRON 

Könnyedén 

ruganyosan haladok a lépcsőházban fölfelé

ANCSA 

Rossz a lift

Pont amikor sietnék

akkor baszódik el ez a kurva lift

ÁRON

Váratlanul kaparászást hallok a falból

Zsolt a konditeremben van 

ő tehát nem lehet

ANDRÁS 

Hallgatózom 

de nem hallom a liftet



ANCSA 

Nyomkodom a gombot

Semmi

ZSOLT 

Állok a kondigép tetején és a szellőzőrácsot nézem

RÉKA 

Nézem Zoltot és mialatt pár centire tőlünk a rácsot vizsgálja

én a szervízliftre gondolok

ami egyedül a tizenhetediken áll meg

ÁRON 

Dermedten hallgatom a kaparászást a falból

ANDRÁS 

Az ajtóhoz osonok 

Óvatosan kinyitom 

és Ancsát látom a lift előtt

Mi lesz már

Mért nem megy a francba

ÁRON 

Ösztönösen a kabátom alá nyúlok 

És csak miután megérintem 

azután tudok megnyugodni újra

ANCSA 

Irány a lépcsőház

ÁRON

Tovább



ANCSA

Elindulok

ZSOLT 

Négy csavar

ANDI 

Rékát nézem

ZSOLT

Megpróbálom a kulcsommal kicsavarni őket

RÉKA 

Alig várom hogy Zsolt végezzen 

és továbbmehessek végre

ANDI

Kábé húszévesen

hagytam abba a sportot

Megismertem valakit

Találkoztam egy férfival

a későbbi férjemmel

Fiatal voltam

egészséges

és buta

ANDRÁS 

Rossz a lift 

Ancsa a lépcsőházhoz indult

ÁRON 

Egymás után hagyom magam mögött az emeleteket 



ANDRÁS

Mintha csak a sors akarná

hogy sikerüljön a tervem

ÁRON

A hetediken járok

és már nem hallom azokat a hangokat a falból

ANDI

Nagyjából egy éve történt

Meghalt a nagymama

és én

mi 

én és a férjem 

elmentünk a temetésre 

Tavasz vége volt

jó idő

nyitott koporsós szertartás 

Ott volt a család apraja-nagyja

És akkor megtörtént az elképzelhetetlen

Talán a bőre miatt

vagy csak a fájdalom

nem tudom

A szám zsibbadni kezdett 

és olyan érzésem volt 

mintha a belső szerveim 

sorra kiszakadnának belőlem



aztán megindulnának fölfelé 

a torkomon

Fuldoklottam

Vérnyomásom az egekben volt

azt hittem meghalok

Fél órán át tartott

Már aznaptól

a temetés utáni délutántól

újra tornázni kezdtem

RÉKA 

Zsoltot nézem

ANDI 

Rékát nézem

RÉKA

Egyfolytában arra gondolok 

hogyan rázhatnám le Andit

ANDI

Kibomlott a haja 

világos melltartója piszkos lett egy helyen

hófehér bőrén pedig apró 

kristálytiszta izzadságcsöppek gyöngyöznek 

Elképzelem 

amint lágyan lenyalom róla őket

RÉKA 

Felnézek 

s egy pillanatig nem jön ki hang a torkomon

ANDRÁS 



Becsukom az ajtót

ANDI 

Rámnéz

RÉKA 

Arra gondolok

nem tudok természetes lenni

ANDI 

Rájött hogy nézem 

Megérezte

RÉKA 

Arra gondolok 

a hangom el fog árulni úgyis

ANDI 

Hevesen ver a szívem

és olyan öröm árad szét bennem 

hogy nem tudom képes leszek-e elviselni

Rájött hogy nézem

és igen

Azt akarja ő is

ANDRÁS 

Visszamegyek Zsolt asztalához

ANDI 

Várom hogy kimondja

ANCSA 

Miután belépek a lépcsőházba 

egy pillanatra meg kell fognom a korlátot 

hogy ne zuhanjak el



ANDI

Istenem mennyire várom

RÉKA 

Menj előbb te

ZSOLT 

Csavarozok

ANCSA 

Talán egy perc is eltelik amíg ott állok

lehunyt szemmel

némán

ANDI 

A szellőzőrács fölött ülve visszaveszem a blúzom 

Megyek 

persze hogy megyek 

Bármit megtennék akármit is kérnél

ZSOLT 

Minél hamarabb végezni akarok 

Minél hamarabb egyedül kell lennem

ÁRON 

Már a tizedik 

ZSOLT 

Tartsátok

ÁRON

Rohanok

ANCSA 



Remegnek a lábaim 

Mi történik velem

ANDI

A temetést követően

elkezdtem figyelni magam

a helyes utat kerestem

az üdvözítőt

Figyeltem magam

és egyre biztosabb lettem abban

korán tett felismerésem

amiről ugyan rövid időre megfeledkeztem

de amire rátaláltam megint

az egyetlen igaz út

amit folytatnom kell örökké

Megfigyeltem

mindig csak olyankor leszek rosszul 

ha kihagyok egy edzést

Ilyen azóta nem fordulhat elő

Napi két kardio- és aerob edzés

hétvégénként emellett zumba

gépezés 

jóga 

és minden egyéb

amire épp szüksége van a testemnek

És a testem egyre többet és többet akar

Szerencsére a férjem mindenben támogat 



A testem karbantartásában is 

Meghagyja a szabadságomat 

és anyagilag is segít

hogy jól legyek

A szex is jó vele

Megmozgat 

meg a bőrnek is jót tesz 

Csak nem tudom kinyitni a szememet közben

Egész egyszerűen minden porcikámmal undorodom a testétől

löttyedt 

szőrös 

pocakos 

sápadt 

Azt érzem 

ha látom azt

ami megérint és csókol

akkor a testi és 

karmikus energiáimat pazarlom el

ANDRÁS 

Állok Zsolt asztala mellett 

és mintha mindent 

ami eddig voltam

kifújnék végleg

lassan kiengedem a levegőt 

ANDI 

Zsolt kicsavarozza az utolsó csavart is

ZSOLT 

Gyorsan ment



Új az épület

a szellőzőrács

a csavarok is újak

ANDRÁS

Újra teleszívom a tüdőm 

lehajolok

és bekapcsolom a gépet

RÉKA 

Zsolt végez a csavarokkal

ANDI

Kiemeli a szellőzőrácsot

ZSOLT

A szellőzőrács nagyot puffan a földön

ÁRON 

Hangokat hallok

A tizenharmadikon vagyok

és női hangokat hallok 

majd egy robajt

Mintha kiszakadt volna valami a falból

ANCSA 

Ebben a pillanatban távoli robaj hallatszik

ÁRON 

Megtaláltak

ANDI

Edzettem és edzettem

lényegében a sporttal és a szexxel 



tartottam kordában magam és a pszichémet is

Egészen három nappal ezelőttig

a minőségellenőrzés harmadik napjáig

Ebéd után voltunk a többiekkel

Éppen a szokásos citromfű teámat akartam meginni 

amikor éreztem 

lezsibbad a szám

elönt a víz

és gyorsulni kezd minden 

Azonnal letettem a bögrét

Megráztam a fejem

és igyekeztem a többiekre figyelni 

De nem tudtam kezelni

Máris a vécébe indultam

gyorsan

összeszorított szájjal

mielőtt még tántorogni

vagy remegni nem kezdek

gyorsan el onnan

nehogy észrevegyék

Azután a vécében

miközben folyattam csuklómra a hideg vizet 

hogy lehűtsem magam

megértettem

vége



Leugrom

RÉKA 

Andi leugrik

ÁRON

Úgy rohanok fölfelé 

mint akinek az élete múlik rajta

ZSOLT 

Andi leugrik mellém és én egy pillanatra nem látok mást

csak kigombolt blúza mögül

előbukkanó feszes

szoláriumozott melleit

ANDI 

Fölnézek

ANCSA 

Amikor a tizenötödikre érek

közeledő léptek zaját hallom

Ő az 

Egy pillanatra elképzelem magunkat 

itt 

a tizenötödik emeleti lépcsőfordulóban 

ÁRON 

Rohanok

ANDRÁS 

Mióta a gépet bekapcsoltam

furcsa változáson megyek keresztül

Áttetszőnek érzem magam 



Mintha lebegnék

És érzem ahogy lassan 

elfogy az erőm

ÁRON 

Követnek

ZSOLT 

Andi fölnéz 

oda 

ahol Réka kuporog

és így oldalról kiválóan látom a mellét

Elképzelem amint meztelenül beül a tárogató gépbe 

és szétteszi rajtuk a lábát

ÁRON 

Követnek

Tudják mit akarok 

és el akarnak kapni

ANDI 

Réka nem mozdul

ANCSA 

A lépcsőfordulóban várok

ÁRON 

Belerohanok valakibe

ANCSA 

Belémrohan 

Szerencsére fogom a korlátot



ezért nem vágódok hanyatt

ÁRON 

Elkaptak

RÉKA 

Végre egyedül

ÁRON

Nem látok semmit

ANCSA 

Nem ő az 

Áron

ANDI 

Réka

RÉKA 

A nevemet hallom

ANCSA 

Azonnal hátraugrik és kezét a kabátja alá kapja

ÁRON 

Benyúlok a kabátom alá hogy megmarkoljam 

és ha kell 

használjam

amikor ismerős hangot hallok

ANDI 

Réka

RÉKA 

Félek leugrani



ANDI 

Azt mondja fél

ANCSA 

Lent felejtettem valamit a portán

ZSOLT 

Nézem Andi melleit

és miközben ő felnéz

én azt képzelem 

ahogy meztelenül 

széttett lábakkal ül a tárogatógépen

és rám vár

ANDI 

Azt mondja visszamegy a másik lifthez

ZSOLT 

Andit látom

Ül a tárogatógépen

széttett lábakkal

én pedig a lábai közt állok

ÁRON 

Azt mondja lent felejtett valamit a portán

RÉKA

Olyan erősen ver a szívem

hogy mélyeket kell sóhajtanom

ANCSA 

Zavartan bólint 

Olyan az arca

mint aki valami szörnyű dologra készül



RÉKA 

Arra gondolok

visszamegyek a földszintre a másik lifthez 

majd fölmegyek vele a tizenhetedikre

aztán egy emeletet lesétálok az irodáig

ANDI 

Azonnal értem 

miért mondja

ZSOLT 

Amikor Réka hangját meghallom újra eszembe jut minden 

ÁRON 

Ancsa mosolyog és továbbindul

ZSOLT

Réka fent baszakodik

Andi lent baszakodik

Ő meg nemsokára itt lesz

ANCSA 

Továbbindulok

ÁRON 

Egy pillanatig Ancsa után nézek és arra gondolok 

furcsa volt az arca

mint aki komoly döntésre jutott

RÉKA 

Miután egy szuszra végigmondom 

rögtön meg is bánom

ANDI 

Azonnal tudom 



miért mondta

Zsolt miatt

így jelezte 

odalent fog várni

ZSOLT

Döntsetek már bazmeg

ANDI

A minőségellenőrzés harmadik napja volt

évekkel az utolsó pánikroham után

és miután megtörtént velem

és folyattam a hideg vizet

a csuklómra a vécében

megértettem

az egyetlen gyógyszer

ami megvédett idáig

mostantól nem elég

Vége a nyugalomnak

amit a sportnak köszönhettem eddig

A bizonytalanság

hogy esetleg kirúgnak

az

hogy nem lesz pénzem edzésre

fehérjékre

bioteára 

és azokra az összetevőkre

amikre kifinomult testemnek 

nap mint nap szüksége lehet

rámtört

és széjjeldöntött mindent

Később Réka bejött a mosdóba



és megkérdezte jól vagyok-e

Akkor történt

Ahogy hozzám hajolt

ahogy rámnézett és megérintett engem

az olyan volt

mintha a legerősebb nyugtatót vettem volna be

Néztem gyönyörű arcát néhány centire tőlem

éreztem forró leheletét

és megértettem

a pszichémnek egy tökéletes testre van szüksége

A szépség egy olyan remekművére

amelynek már a csodálata is elég ahhoz

hogy elfelejtsem saját szürkeségemet

És akkor már tudtam

az sem baj 

ha kirúgnak

Nekem egyes-egyedül Rékára van szükségem 

Nekem Réka kell

és ha ő az enyém lesz

nekem nem kell többé félnem

ÁRON

Elindulok 

Már csak egy emelet

ANDRÁS 

Várom hogy fölálljon a rendszer



RÉKA 

Elindulok

ANCSA 

Haladok lefelé és fura zajokat hallok a falból

Mintha valami állat mászna az épület falában

RÉKA 

Sietnem kell 

Ha elég gyors vagyok 

hamarabb felérek mint ők

ZSOLT 

Réka nem jön

ANDI 

Elindulok

ANCSA 

Újra hallom a kaparászást a falból 

mintha egy nagy szőrös test mászna előre odabent

RÉKA

Négykézláb mászok előre a szellőzőrendszerben

Mindenütt ragadós lepedék 

mintha porral kevert nyál száradt volna a járat falaira körben

ÁRON 

A tizenhatodikon vagyok

ANDRÁS 

Végre föláll a rendszer és én beütöm Zsolt kódját



ANCSA 

Izzadt 

szőrös 

és szétrepeszt mindent

ÁRON 

Haladok az iroda felé a folyosón 

már csak néhány lépés és vége

ANCSA 

Egy pillanatra hányinger fog el 

de aztán nagyot sóhajtok 

Tovább

ÁRON 

Az irodaajtóhoz érek

ANCSA 

A hozzáállás a legfontosabb 

és nekem jó a hozzáállásom

ANDRÁS 

Belépek a hálózati almenűbe 

megváltoztatom a kódokat

mindenkiét

azután kiengedem a levegőt

Könnyű vagyok

Áttetsző és könnyű

ÁRON 

Az iroda előtt megállok és kifújom magam



ANDRÁS 

Innen már nincs visszaút

Most már csak ki kell várni a végét



ZSOLT

ZSOLT

Kár volt ezért a fogadásos játékért

de most már mindegy

Tulajdonképpen jó is

hogy így alakult

Igen

Voltaképpen a sors keze volt ebben is

hiszen ha nem jön közbe

ez a minőség-ellenőrzés

életem talán legnagyobb hibáját

követem el

Zsoltnak hívnak

Informatikus vagyok

RÉKA 

Haladok előre a szellőzőrendszerben

A félhomályban

A mocsokban

ÁRON 

Állok az iroda előtt és mélyeket lélegzem

ANDI 

Zsolt felé fordulok

Megyek

ZSOLT 



Menni akar

Gyanús lesz

ha ezek után itt maradok

RÉKA 

Három év óta először akarok szép lenni

és erre egyre piszkosabb vagyok

ZSOLT 

Hirtelen tudatosul bennem

hogy ő nemsokára itt lesz

RÉKA

Időnként elhaladok egy-egy szellőzőrács fölött

Irodákra nyílnak 

ZSOLT 

El kell innen tűnnünk 

ANDI

A melleimet nézi

RÉKA

Olyat keresek 

amelyikben nincsen senki

ANDRÁS 

Érzem ahogy könnyebb és könnyebb a testem

RÉKA 

Megtaláltam

Egy kürtő

Lefelé vezet



ANCSA 

Haladok lefelé és azon gondolkodom

Áron vajon miért volt olyan feldúlt

ÁRON 

Állok az iroda előtt és nem tudok benyitni

RÉKA

Kuporgok a sötét kürtő előtt

egy ablaktalan irodához vezet

Sötét van

Nincsen benne senki

ÁRON 

Dobogok

ANDRÁS 

Mintha fokozatosan veszíteném el magam

ÁRON 

Nem fáradtam el 

csupán az izgalomtól dobog egy ütemre a testem

ZSOLT

Még az egyetemen történt

Kaptam egy jól fizető melót

Egy viszonylag könnyű projekt volt

egy könyvelő cég adatbázisának letükrözése 

Egyszerű adatvédelmi rendszer 

mint kés a vajon úgy jutottam át 



Az élmény leirhatatlan volt

Mintha minden a helyére került volna

A győzelem könnyűvé

erőssé 

és magabiztossá tett

Legyőzhetetlennek éreztem magam

Egy tökéletesre formált

modernkori harci gépezetnek

Egy számítógép gladiátornak

És akkor

hirtelen értelmet nyert minden

Rájöttem 

Ez az 

Az adrenalin

a bizsergő ujjak

ez az

ami boldoggá tesz engem

ANDI

Amikor azt mondja velem tart

elmosolyodom

Arra gondolok

le kéne vennem a blúzom

mintha melegem lenne

hadd bámuljon 



hadd akarjon maradni 

hogy elintézze a dolgát

RÉKA 

Bemászom a kürtőbe 

hátam nekinyomom a szellőző falának

kézzel-lábbal kitámasztom magam 

aztán ereszkedni kezdek

ÁRON 

Mélyeket lélegzem 

Csak be kell lépnem és rendbehoznom mindent

ANDRÁS 

Nemsokára vége

ANCSA 

Haladok lefelé és újra eszembe jut ő

Még tizenhárom emelet 

megteszem

és vége

RÉKA 

Ereszkedem

ANDI 

Egészen közel lépek

majd rámosolygok Zsoltra

Tudom

Réka sem akarná hogy kiderüljön a titkunk

De mielőtt még bármit is tehetnék

hirtelen bizseregni kezdek



ZSOLT

Nemsokára már a legjobb voltam

Nem volt akadály előttem

nem volt feladat

amivel ne bírkóztam volna meg

Győztem és újra és újra győztem

Aztán jött ő 

De őt nem érdekelte 

győzök-e vagy sem

csak hogy rossz vagyok-e 

vagy jó

És én jó akartam lenni

Miatta

Úgy vetettem bele

magam a szerelembe

mint korábban a kódfeltörésbe

Lángoltunk

örvénylettünk

terveztünk 

álmodoztunk

Esküvőt 

gyereket

ingatlanokat

világkörüli utakat 

Aztán diploma



esküvő

az első közös lakás

majd amikor már

kipipáltuk az összes tervet

és végre jöhetett volna

az elégedettség és a nyugalom

hirtelen rámzuhant az egyedüllét

a mechanikusan magányos hétköznapok

Mindennap ugyanazok a munkahelyi feladatok

ugyanazok az otthoni megszokott körök

Végül nem bírtam tovább

RÉKA 

Leérek a kürtőben a rácshoz

ZSOLT 

Megáll 

furcsán néz

aztán hirtelen körbefordul

mintha keresne valamit

ANDI 

A szívem aritmiásan üt

RÉKA 

Egy öltözőhelyiség van alattam

ANDI 

A szám elzsibbad

és szűkülni kezd a tér



RÉKA 

Egyik lábammal kitámasztom magam 

másikkal letaposom a rácsot

Megreccsen de kitart

ANDI

Pánik

ZSOLT

Az első sms szinte véletlenül ment el

A következő bosszúból

A rákövetkező pedig már kíváncsiságból

Végül megértettem 

az egész egy játék 

Egy titkos küzdelem

ami csak az enyém 

És éppúgy

mint korábban a hackerkedés

virtuális szerelmeim is

egyre nagyobb részt 

követeltek az életemből

Egy tusa volt ez is

Egy harc

Egy újabb küzdelem

amiben a legjobbnak 

kellett lennem



De itt már a telefonom 

volt a harci eszközöm

Sms-ről sms-re

harcoltam végig a csatákat

és telefonommal

akár egy meghosszabbított

virtuális kézzel

szép lassan levetkőztettem őket

a legszentebb részükig

És akkor

a finisben

amikor már tudtam

hogy bármikor

bármelyik pillanatban

a valóságban is

megkaphatnám a testüket

azonnal érdektelenné váltak

Lezártam és elhajítottam őket

Mindet

Egymás után

Hogy aztán újra kezdődjön az egész izgalom

Keresni egy következőt

egy frisset

becserkészni

újra egy olyat aki ellenáll

akit be kell még majd törni

akit le kell majd még győzni



És akkor megértettem

nekem valójában

győzelmekre van szükségem

Valami nem stimmel

Mit akar

Rámnéz és a zuhanyzóba indul

ANDI 

Pánik

ZSOLT 

Valamiért arra gondolok

Andi AZT akarja 

ÁRON 

Ráteszem a kilincsre a kezem

ANDI

Le kell mosdanom

Azonnal tisztának kell lennem

ANDRÁS 

Várom hogy fölálljon a rendszer

ZSOLT

Aznap

amikor megértettem

hogy győznöm kell

nap-nap után harcolnom

és győznöm

hogy jóllakassam

a bennem élő rosszat



Hogy jó maradhassak

mert jónak kell maradnom

attól a naptól kezdve

minden lelkiismeretfurdalásom elmúlt

Tudtam

muszáj keresnem ezeket a nőket

Muszáj végigharcolnom velük

a behódolásukig az utat

hogy ne kövessem el a még nagyobb rosszat

Hogy ne csináljam újra azt a rosszat

amit Ő nem szeret

Megértettem

lényegében miatta teszem

a feleségem miatt

Hogy jó maradhassak 

amit megfogadtam neki

Mígnem egy nap váratlan dolog történt

RÉKA 

Újra rúgok 

mire a szellőzőrács kiszakad 

és nagyot puffan a földön

ÁRON 

Zajt hallok

ANDRÁS

Zajt hallok



ANCSA 

Zajt hallok

ANDI 

Vizet

gyorsan

ZSOLT 

Mi van

RÉKA 

A nyílás peremére ülök 

lenézek 

ugrok

Lent vagyok

ANDI 

Zuhanyozó

csap

víz

gyorsan

ZSOLT 

Betántorog a fürdőbe és lehajol a csaphoz

ANCSA 

Már csak tíz emelet

ANDI 

Zubog a víz 

minden szűkül tágul

a hátam mögött Zsolt van

ZSOLT 

Meztelen a háta 



vizezi magát

Én pedig mögé állok

Mi a baj

Baj van

ÁRON 

Az égen látott vörös repedésre gondolok

és közben lenyomom a kilincset

ANDI 

Tépem le a ruháimat magamról

víz 

víz 

víz

tisztának kell lennem

ZSOLT 

Mögötte állok és arra gondolok 

vajon mit csináljak

mit akar most tőlem

ÁRON

Arra gondolok

a sors akarta így

hogy Ancsa és Zsolt is távol legyen az irodától

hogy végrehajthassam a tervem

RÉKA 

A portások öltözőjében vagyok

ZSOLT 

Állok mint egy hülye



RÉKA 

Mosakodni kezdek a fémszekrények melletti csapnál

ÁRON 

Miután kitárul az ajtó

pont olyan érzésem van

mintha egy új világ kapuja tárulna ki előttem

ANCSA 

Már csak öt emelet

ANDRÁS 

Arra gondolok

a sors akarta

Azért maradtam egyedül 

azért kellett Ancsának a portára mennie

mert a sors akarja így

ÁRON

Belépek az iroda ajtaján

RÉKA 

Megigazítom a hajam a tükör előtt

azután elindulok

ÁRON 

András

Mit keres ilyen korán az irodában András

ANDRÁS 

Áron

RÉKA 



Kilépek az öltözőből

ÁRON 

Ölni tudnék

RÉKA

Az előcsarnok

ANDI 

Előrehajolok 

Mosakszom

Tisztának kell lennem

ZSOLT 

Előrehajol

vár

én meg csak állok

ANDI 

Vizet

Vizet

Vizet

ANDRÁS 

Azt akarom haljon meg

ne legyen 

hogy megszűnhessek én is

ZSOLT 

Mélyet lélegzem 

majd közelebb lépve

ágyékomat a fenekéhez nyomom

és ahogy így 

a csaphoz hajolva felém pucsít 



előrenyúlok hogy megfogjam a mellét 

ÁRON 

Ösztönösen a kabát alá nyúlok és a hűvös markolatra fonódik a kezem

ANDRÁS

Most benyúl a kabátja alá de nagyon lassú minden

ANCSA 

Már csak öt emelet

ZSOLT 

Nyúlok előre a melleihez 

és közben elképzelem őket

Nagyok

ruganyosak 

a mellbimbók merevek

ANDI

Tisztának kell lennem

ZSOLT

Épp megfognám a mellét 

amikor mond valamit

Mi

ANDI

Tisztának kell lennem

ZSOLT 

Abban a pillanatban kijózanodom

Minden oké 

Hátralépek 

Jól vagy

ANDRÁS 

Elindulok 



RÉKA

Elindulok

ANDI 

Pánik

ANDRÁS

A padló megcsikordul a lépteim alatt

Nehéz vagyok

Mindenemet érzem

RÉKA 

Megyek az előcsarnokon át a portához

ANDI 

Mosom a testem

az arcom

a vállam

a mellem

ÁRON 

András felé lépek

és közben kívülről látom magunkat

mintha lassított filmet néznék

RÉKA 

Közeledem a portához

Figyelem a portás hátát

Figyelem a monitorokat a pulton

ANDI 



Kezd múlni a zsibogás és meglátom

az aggódó arcú Zsoltot a tükörben

ZSOLT 

Kijózanodtam 

Csakis az jár a fejemben

hogy ő bármelyik pillanatban itt lehet

RÉKA

A központ minden emeletét megfigyelik innen

ANDI 

Nem 

nem aggódva

mohón figyel

látom

ZSOLT 

El kell tűnnünk innen

minél hamarabb el kell innen tűnnünk

ANCSA 

Már csak négy emelet

ANDI 

Kapkodva öltözöm

ÁRON 

Markolom a pisztolyt 

és arra gondololok

túlságosan nagy a tét ahhoz

hogy megvárjam míg elmegy

ZSOLT 



Öltözik

Bár a helyzet feszült

nem tudok nem elidőzni gondolatban azon

hogy láthattam a testét

RÉKA 

Amikor a portához érek

a portás csodálkozva felnéz

ANDI 

Tiszta vagyok

jól vagyok

indulnom kell máris

ZSOLT 

Nem gondoltam hogy ilyen kurvajó a teste

RÉKA 

Bólintok 

mosolygok 

továbbmegyek a lifthez

ANDI 

Öltözöm

ZSOLT 

Elképzelem amint a zuhanyzóban baszunk

RÉKA 

Már csak pár lépésre vagyok a lifttől

amikor utánam kiált a portás

Nem fordulok vissza

Már csak pár lépés a lift

már csak pár lépés van hátra



ANDI 

Kilépek a zuhanyzóból

Azonnal Rékával akarok lenni

azonnal indulok hogy megkeressem Rékát

ZSOLT 

Megyek utána és elképzelem 

amint a konditeremben baszunk

ÁRON 

Húzom elő a pisztolyt

ANDI

Miután kilépek a konditerem ajtaján

egy pillanatra megállok és hallgatózni kezdek 

Réka kijutott

Réka nincsen már a falban

ANCSA 

Már csak három emelet van hátra 

amikor lépéseket hallok

Kipp-kopp

Gyors

lefelé siető léptek

ZSOLT

Két hónapja történt

Éppen lezártam egy meghódított

és legyőzött nőt

egy ellenfelet

amely kielégített annyira

hogy egy időre 



újra jól érezzem magam

amikor feltűnt ő

Kidobta a számát a rendszer

én ráírtam

de a szokásos sms-re

más volt a reakciója

mint akárkinek is addig

Jött valaki

aki nem hagyta legyőzni magát

Aki felvette velem a harcot

Aki pont olyan erős volt 

akárcsak én

És én nemsokára a rabja lettem 

A szolgája

a szerelme

Nemsokára már csak

miatta volt értelme felkelnem

levegőt vennem

és életemben először azt éreztem

le kell zárnom őt

el kell hagynom annyi év után a feleségem

hogy tiszta lélekkel találkozzak 

VELE

Ez töltött ki egészen tegnapelőttig

RÉKA 



Ebben a pillanatban utolér

Pocakos 

liheg 

ő a gyilkosom

ANCSA

Érzem hogy leizzadok

Lehet hogy kitört 

lehet hogy nincsen már a falban

ANDI 

Indulok

ANCSA 

Megállok és várok

ZSOLT 

Indulok a földszintre Andival 

és arra gondolok

megbaszhattam volna

Felajánlkozott

és én addig baszhattam volna amíg mozog

és csupán csak azért nem tettem mégsem

hogy ő

akit idehívtam

meg ne lásson minket

RÉKA 

Azt mondja rossz a lift

Azt mondja

engedélyezték hogy a szervízlifttel menjünk



ANDI

Mindjárt a földszintre érek 

és fogalmam sincs 

miként rázhatnám le Zsoltot

RÉKA 

Majdnem felnevetek

ANCSA 

Állok és hallgatózom

de mert a lépteket már nem hallom

elindulok újra

RÉKA 

Továbbmegyek 

A sors akarja így

Már csak pár méter 

már csak néhány perc

és az övé leszek

végre

ANCSA 

Már csak két emelet

ZSOLT 

Olyan volt az egész 

mint egy film

Riszálva bement előttem

és mintha csak le akarna mosdani 

levette a felsőjét 

azután előrehajolt -

Mekkora hülye vagyok bazmeg



ANCSA

Nagyon lassan megyek

RÉKA 

Megyek a lift felé

Szívem a torkomban dobog

de nem kapkodok

Nem ronthatom el 

Jól kell menjen minden

ANCSA 

Egyik gumírozott élről a másikra lépek

Lassan

nagyon lassan

RÉKA 

Egész testem dobog

ANCSA 

Már csak egy emelet

RÉKA 

Odaérek a lifthez

ANDRÁS 

Minden lépésemnél felcsikordul a padló

nagyon lassú minden

ANDI 

A földszint előtti lépcsőfordulóban az jut eszembe 

vajon mit fog szólni Réka



amikor meglátja hogy lejött velem Zsolt is

RÉKA 

Alig találom el a gombot

ÁRON 

Húzom elő a pisztolyt

ANCSA 

A másodikon vagyok

ZSOLT 

Mindjárt a földszinten vagyunk

és nekem egyedül kell lennem

Andi már megvan

Andi már az enyém

Andi most már megvár

ANCSA 

A konditerem

Kész vagyok

Jó vagyok

Meg fogom ma tenni

RÉKA 

Kinyilik a liftajtó előttem

ANCSA

Nyitva az ajtó

RÉKA 

Úgy lépek a liftbe



mint aki a legnagyobb veszélytől menekül meg éppen

ANCSA

Nyitva az ajtó

Miért van nyitva az ajtó

RÉKA 

Megnyomom a gombot 

ANDI 

Mindjárt a földszinten vagyok 

de Zsolt nem tágít

Zsolt a nyomomban van folyton

RÉKA

Félek

De úgy fordulok meg a liftben

mint aki készen áll a legrosszabbra is

ANCSA 

A konditerem

ANDI 

Kilépek az előcsarnokba Zsolttal a nyomomban 

ANCSA

Belépek

ANDI

Mindjárt érkezem Rékám

mindjárt érkezem



RÉKA 

Állok a liftben

Előttem az előcsarnok

Andi és Zsolt a távolban

Nem láttak meg engem

ANDI 

Menj előre a porta mögötti öltözőbe 

mondom képzeletben Zsoltnak

mindjárt követlek én is

ANCSA 

Belépek a konditerembe

és az első amit megpillantok

egy szellőzőrács a földön 

Bizonyára kiszakadt a falból 

Bizonyára az puffant olyan hangosan az imént

RÉKA 

A liftajtó becsukódik

győztem

ANCSA 

Azt mondta itt lesz

de a konditerem üres

ANDI 

Képzeletben már szexelek Zsolttal 

csak hogy lerázzam

hogy azután Rékával lehessek 

végre



ANCSA 

Hirtelen az jut az eszembe

hogy talán éppen itt állt

a szellőzőrács meg pont a fejére

bamm

és most a zuhanyzóban vérzik

RÉKA 

A szervízlift puhán megindul

ZSOLT 

Andi bevár a porta előtt engem

ANDRÁS 

Mintha egy örökkévalóság telne el 

amíg előhúzza a kabátja alól a kezét

ÁRON 

Miután előhúztam 

ráfogom a pisztolyt

ANDI 

Használhatjuk a szervízliftet 

mondja a portás

ANCSA 

Elképzelem amint vérző fejjel fekszik a zuhanyzóban 

folyik rá a víz

a vére pedig lecsorog a lefolyóba

Jaj ne

ZSOLT

Két hónap hazugság után



a minőségellenőrzés harmadik napján történt

Kaptam egy sms-t ugyanarról a számról

amelyben Zsoltot kereste az

akinek nem tudtam a számát sem addig

de akiről pontosan tudtam hogy kicsoda

Pontosan három nappal ezelőtt

megtudtam

kicsoda is

az én titokzatos sms-szerelmem

Az én ideálom

aki miatt kész voltam elhagyni a feleségem

felrúgni az egzisztenciám

aki miatt kész voltam

sárba taposni egész addigi felépített életem

Megtudtam

ki hazudott nekem 57 napon át

Egy olyan nő

akit ismerek

Akit sosem tudtam volna megszeretni

ha nem hazudik nekem

Persze én is hazudtam

de az más

Nekem muszáj volt

A jó miatt

És miatta

A feleségem miatt

De ő csupán 

önmagáért tette mindezt



És akkor megértettem

újabb csata előtt állok

Megértettem mi a valódi feladatom

Megértettem

a legnagyobb győzelem

ha legyőzöm önmagam

Továbbindulunk

és én tudom

ha most nem lépek

elveszítek mindent

ANDI

Továbbindulunk

és én éppen meg akarok állni 

hogy behívjam a raktárba

amikor azt mondja 

neki mozgásra van szüksége

ezért ő gyalog megy fel inkább

ANCSA 

Dermedten állok

Semmi 

Még szerencse hogy egyedül vagyok

RÉKA 

Megnézem a lift hátsó falán lévő kis tükörben magam

ZSOLT 

Ha most lelépek



még inkább akarni fog engem

RÉKA 

Szép akarok lenni

Három éve először akarok szép lenni valaki miatt

Életemben először akarok valakit 

tehát szépnek kell hogy lásson

ZSOLT 

Akkor én gyalog

Majd találkozunk odafönt

ANDI 

Nem kell több bizonyság hogy tudjam

így rendeltetett

a sors akarja ezt

Egy pillanatra olyan ragyogást érzek 

hogy attól félek

elárul az arcom

Akkor az irodában

ZSOLT

Rendben

RÉKA 

A lift zümmögve halad felfelé 

mialatt én próbálom helyrehozni a károkat

ANDI

Akkor az irodában

RÉKA



A hajam ziláltan lóg

a felsőmön pedig el van gombolva két gomb

ZSOLT 

Rejtélyes mosollyal elköszönök tőle

RÉKA

Nemsokára találkozunk

Nemsokára találkozom

Vele

ANCSA 

Berohanok a vécébe

Senki

Kicsit vizes ugyan a mosdó előtt a burkolat 

de vért nem látok

Vért szerencsére nem látok sehol

RÉKA 

A hajam rendben

ANDI 

Bólintok

köszönök 

továbbmegyek a lifthez

RÉKA 

Begombolom a gombokat

ZSOLT 



Egyértelmű kifejezés az arcán

Megvan

Ő már megvan

De most tovább

gyerünk gyerünk gyorsan

ANDRÁS 

Amikor megértem hogy egy pisztoly az

amit a kezében szorít 

visszagyorsul minden

ÁRON 

Hagyd el az irodát

ANDRÁS 

Rámfogja és azt mondja 

el kell hagynom az irodát

ÁRON 

Szavaim szárazak

torkom összeszorul

de határozott vagyok és erős

ANDRÁS

Bólintok és arra gondolok 

ennyit még akarhatok

Egyszerűen kisétálok az ajtón

ÁRON 

András elképedt arcán megértés fut végig

ANDRÁS 

Elmegyek Áron mellett

ki a nyitott ajtón

ÁRON 

Kint van



ANCSA

ANCSA

Ancsa vagyok 

A minőségellenőrzés negyedik napján értettem meg

miért tartok még mindig ott

ahol tartok

Miért van az 

hogy nem történik velem semmi

hogy minden napom egyforma 

és csak valami ködös

távoli cél az

amiért újra és újra bemegyek dolgozni

amiért újra és újra végigcsinálok mindent

A családom miatt

ANDI 

A lifthez érek

Világít a felfelé nyíl

elkéstem

ZSOLT 

Belépek a lépcsőházba

ANDI 

Réka nem várt meg

Bazmeg

ZSOLT 



Arra gondolok

a legtöbben gyengék

ezért veszítenek

Én viszont erős vagyok

én győzni fogok mindig

ÁRON 

Becsukom az ajtót

ANDI

Zsibbadni kezdek

ANCSA 

Várok

ZSOLT 

Lépdelek a gumiélvédős lépcsőkön fölfelé

ÁRON 

Egyedül vagyok az irodában

ANDI 

Állok a lift előtt

zsibbadok

és hirtelen megértem

Réka azért ment előre

mert tudta

Zsolt követni fog engem

Azért ment előre a lifttel

hogy most várjon rám odafönt



ZSOLT 

A második emeleti konditerem elé érek

de továbbmegyek

A feleségemre gondolok

aki miatt győzni fogok újra

ANCSA 

Egészen fiatal koromtól megterveztem mindent

Általánosban kitűnő tanuló voltam

aztán rögtön felvettek a megye legjobb gimnáziumába

majd később az ország elitegyetemére

Sosem kértem pillanatnyi örömökből

felelőtlen szórakozásokból

Folyton csak tanultam

tanultam

és tanultam

Öt évig füldugóval a fülemben éltem

de megérte

Ha az ember látja a perspektívát

és a jó irány mellett tud dönteni 

utólag megéri mindig

Legalább három perce várok már 

a zuhanyzó és a konditerem közti ajtóban

RÉKA 

Éppen a hajamat simítom hátra 

amikor a lift puhán megrándul 

zengő hang hallatszik 

majd elhúzódik az ajtó



ANDI 

Várok a liftre

RÉKA

A tizenhetediken vagyok

ANDRÁS 

A folyosón állok

RÉKA 

Még sosem voltam a tizenhetediken

ANDRÁS 

Látom amint egyszerre villog a fel le jel

és eszembe jut a szervízlift 

az biztos működik

Felsétálok egy emeletet

aztán a tizenhetedikről 

irány a lifttel egyenest a földszint

ZSOLT 

Megyek a tizenhetedikre és közben smst írok

Le fogom győzni magam 

erős leszek

ő lesz az utolsó 

és vége

ANDI

Várok a liftre

ÁRON 



Legalább egy perce bámulom már az iroda ajtaját

mintha attól félnék

András visszajön mégis

ANDRÁS 

Belépek a lépcsőházba 

és a tizenhetedikre indulok

ANCSA 

Megzizzen a mobil a kezemben 

Ő írt

ZSOLT 

Haladok a tizenhetedikre

Arra gondolok

élveznem kell

Utoljára teszem 

de élveznem kell mégis

ANCSA

Kilépek a konditeremből

A tizenhetedikre kell mennem

ÁRON 

Elteszem a pisztolyt

ZSOLT 

Élveznem kell

Ha élvezem

akkor nagyobb a próbatétel

És ha így győzök



legyőzöm magam végleg

ANCSA

A változás három éve kezdődött

Aznap

három éve 

amikor megkaptam az emailt

hogy felvettek erre a bizalmi állásra

ahová csak a legjobbak kerülhetnek be

apám bejött a szobámba 

és közölte

hasnyálmirigy-rákja van

Akkor úgy éreztem

leeresztek

Aztán három héttel később 

amikor öcsém belekeveredett egy zűrös ügybe

de hála új állásomnak

segíteni tudtam rajta

akkor megértettem

mégis jó úton haladtam eddig

ANDI

A liftre várok

ÁRON 

Odalépek Zsolt asztalához

ZSOLT 

Már az ötödiken járok

amikor elönt a vér 



a szívem iszonyúan dobogni kezd

és mélyeket kell sóhajtanom

ANCSA 

A lifthez indulok

ZSOLT 

Lassítok hogy beosszam az erőm

ANDI 

Amint a lámpa kialszik megnyomom a gombot

ZSOLT 

Épp arra gondolok

hogy akkor férfi a férfi 

ha nagyszerű és szent célokért lemond önmagáról

amikor elfogy a levegőm

RÉKA

Miután kilépek a liftből 

a liftajtó összezáródik mögöttem

ÁRON 

Bekapcsolom Zsolt gépét

Előveszem a cd-t amin a program van

és várom hogy fölálljon a rendszer

ZSOLT 

Mélyeket kell sóhajtanom

ANCSA 

Megállok a lift előtt a negyediken 



Egyszerre villog a fel le jel

de azért megnyomom

kit tudja

hátha

ZSOLT 

Megállok a hetediken

megnyomom a lift gombját

de nem történik semmi

Egyszerre villog a fel le jel

ANCSA

Azóta

Három éve

Csak dolgozom és dolgozom

Ahogyan korábban tanultam

most egyfolytában dolgoznom kellett

És miközben apám egyre inkább támogatásra szorult 

nekem segítenem kellett az öcsémet is

Talpra kellett őt állítanom valahogy

Mintha minden erőfeszítés

ami idáig vezetett

azért lett volna

hogy a családom most támogatni tudjam

Az életem kiteljesedett 

boldog voltam

Aztán 

pontosan 57 nappal ezelőtt 

történt valami



Kaptam egy sms-t

Ismeretlen szám

Félre küldték

Aztán

pár napra rá 

véletlenül 

ugyanarra a számra

én is küldtem egy üzenetet

Nem mintha lennének véletlenek

De azért mégiscsak a sors keze kellett

hogy legyen

mert így

akár egy csodálatos fátum

egy mennyei üzenet

amit kiteljesedett életemre 

ráadásul kaptam

megismertem Andrét

Rossz a lift

ANDI

A vasajtóhoz tapasztom a fülem

Jön már

Közeledik a szervízlift

Hallom

ANCSA 

Elindulok és elképzelem 



hogy amikor kilépek a lépcsőházból a tizenhetediken

ő ott lesz majd

én pedig nekiállok

ÁRON 

Állok a gép mellett 

és egyfolytában arra gondolok

mennyi ember kapja majd kézhez

egyszerre az üzenetem

RÉKA 

Állok a tizenhetediken

és három dolog jár a fejemben

A hajam

amit szerettem volna ha kibontva lát

a tizenhetedik emelet 

ahol korábban nem jártam még soha

és a harmadik 

a legfontosabb

hogy minél hamarabb az irodába kell érnem

ÁRON

A közös akarat csodájára gondolok

A pillanatra

amikor minden ember

egyszerre gondolja majd ugyanazt

és közös akaratukra a Föld megáll

Aztán

miután újraindul

már minden rossznak vége lesz

ANCSA



André

akit 57 napja megismertem

jó ember

Magyar anyától

és spanyol apától született

Strandtulajdonos

és ruhaboltja van Madridban

ahol él

André gyönyörű hobbiknak hódol

úgymint a jachtozás

a búvárkodás

és van egy gyönyörű motorja

ami az ő gyöngyszeme

Ezzel a jóízlésű 

nagyszerű férfival

igen közel kerültünk egymáshoz

az elmúlt két hónap alatt

Talán még közelebb

mintha találkoztunk volna

ANDI

A lift

ANCSA 

A tizenhetediken még sohasem jártam

de amikor a tizenhetedikre gondolok

mindig egy tágas irodát látok

egy csúcsot a város felett



ami az enyém lesz egyszer

és ahol megpihenek majd én is

ANDI

Hallom közeledni a liftet

ÁRON 

Hibaüzenet 

a gép hibaüzenetet ír ki

ANCSA

Szeretem Andrét

és André is szeret engem

Szerelmünk tiszta

és egyre inkább vágyunk egymásra

Két hete már maszturbálok is

ha rágondolok

Aztán két napja

a minőségellenőrzés negyedik napján 

André

a szerelmem

felnyitotta a szemem

Öcsémnek hónapok óta húzódott egy ügye

amiről én csak egy hete tudok

A végrehajtás hozzám érkezett

hatalmas telefontartozás 

és nekem nem volt rá pénzem



És akkor eszembe jutott Zsolt

A fogadásos-játék

az

hogy ő hozzáférhet a rendszerhez

Ő talán törölni tudná

RÉKA

Az előcsarnok túloldalán egy ajtó

és mellette ott a lépcsőházi lejáró

ANCSA 

Egyik gumírozott élről a másikra lépek

és arra gondolok

amit száz és százezer nő megtesz férfiaknak

de amit én 

egy szent célért 

a családomért teszek

ANDI

Három emelet

ÁRON 

Megszédülök 

levegőt

ANCSA

Sosem jutott eszembe 

semmi törvénytelen korábban

de most az öcsémről volt szó

Összeszedtem magam



és az egész ügyet

elmeséltem Zsoltnak

mire ő azt felelte 

semmi nincsen ingyen

Azonnal megértettem

mire céloz

Legszívesebben pofon vágtam volna

ehelyett azonban csak sarkon fordultam

és faképnél hagytam őt

Egész nap rossz kedvem volt

Nem tudtam másra gondolni

csak hogy aljas

aljas

aljas

és alig vártam hogy hazaérjek

majd megírtam Andrénak az egészet

Azt is 

hogy a számla eltűntetésért 

mit kért cserébe Zsolt

André hat órán keresztül nem reagált

Aztán egyszer csak megérkezett a válasz

A következőt írta

A család az egyetlen

ami igazán fontos

Minden más mulandó



A család az egyetlen

amelyért MINDENT meg kell tenni

Ezek a sorok az életet jelentették a számomra

Tudtam

csak egy nagyon jó ember 

ír le a szerelmének ilyet

Ilyen önzetlen 

mégis fájdalmas szavakat

Csak egy nagyon jó ember fogadja el

hogy szerelme megtegye

a családja miatt

amit Zsolt követelt tőlem

És akkor megértettem

minden emiatt volt

A minőségellenőrzés

öcsém tartozása

Zsolt aljas kérése cserébe

minden azért volt

hogy megértsem

André az igazi

A férfi

akivel családot alapíthatok

Saját családot

Hirtelen eltűnik a lépcsőház

el a gumírozott élek



és bársonyos homokot érzek a lábujjaim között

ÁRON 

Nagyot fújok

Lehajolok

hogy kikapcsoljam

majd bekapcsoljam a gépet

ANCSA 

Egy tengerparton vagyok

ANDRÁS 

Lépcsőről-lépcsőre feljebb

ANDI

Két emelet

ANDRÁS

Aztán lemenni 

és kijutni innen

ANCSA 

A víz lágyan hullámzik

s a parton

aranyszín homokból épít várat

két göndörhajú kisgyerek

ZSOLT 

A következő három emeletet

már a korlátba kapaszkodva teszem meg

ANCSA 



Milyen elmélyült arccal ülnek mellette

miközben kis kezeikkel tapasztgatják a vizes homokot a várra

ÁRON

Olyan ideges vagyok

hogy elsőre nem találom el a gombot

ANCSA 

A gyermekeim

ANDI 

Egy

ANDRÁS 

Gumírozott élek

RÉKA 

Minél hamarabb

az irodába kell érnem

ANCSA 

Valamiért kétségem sincs afelől

hogy az a két kisgyerek az enyém ott a parton

ÁRON 

Kikapcsolom 

bekapcsolom

ANDRÁS 

Sosem voltam még a tizenhetediken

de mindig úgy képzeltem 

egyszer feljutok oda én is



ANCSA 

Feléjük kiáltok

de nem figyelnek

RÉKA 

A lépcsőház felé sietek

ANDRÁS 

A rendszer lelke lakik ott 

A lényeg 

amit őriz a lánc

amelyben láncszem voltam én is

ZSOLT 

Kapaszkodom

mászok

ANCSA 

Lépésről lépésre haladok 

a napsütésben lágyan kéklő tenger partján

s miközben élvezem 

ahogy lábujjaim között átfolyik a meleg homok 

a gyermekeimet nézem

ANDI 

Földszint

ANCSA 

Oldalt pálmafák

és amott

a zöld növények közt 



egy fehér bungaló terméskő falát látom

ANDRÁS 

A kísérletre gondolok

és arra

hogy tulajdonképpen Réka miatt romlott el minden

Vártam

Aztán tegnap rájöttem

nem várhatok

Ha tudná hogy én vagyok

nem szeretne úgysem

ZSOLT 

A tizediken vagyok és nagyon ver a szívem

ANDRÁS 

A tizenhetediken vagyok

RÉKA 

Elhaladok egy barna kanapé mellett a tizenhetediken

és már csak pár lépés választ el a lépcsőháztól

ami a párnázott ajtótól jobb oldalra nyílik

ANDRÁS 

Állok a lépcsőházban a tizenhetediken

és mintha a valóság elmosódna körben

ANDI

Nem nyílik ki az ajtó

Miért nem nyílik ki ez a kibaszott kurva ajtó

RÉKA 



Nézem a lépcsőház közelében a párnázott ajtót

ami a legfelső emelet titokzatos szobáiba nyílik

de most az irodába kell mennem

ANCSA 

Egy terasz nyúlik ki a buja aljnövényzet közül 

rajta asztal

székek

s az asztalnál egy férfi

Ő az

Rá gondolok

ahogyan aznap is rá gondoltam

miután megírtam neki a levelet

Andrénak

és ő válaszolt rá

aznap 

amikor eldöntöttem

megteszem

amit Zsolt kér

Ezzel kisegítem az öcsémet

és aztán kilépek a munkahelyemről

Vége

Lezárom eddigi életemet

és mostantól csak magamra fogok gondolni

Nem a haldokló apámra

nem az öcsémre

csak Madridra



az új életre

Andréra

ANDI 

Kinyílik a liftajtó

és én úgy lépek be 

mintha a mennyországba lépnék

ZSOLT 

Dobog a szívem

ANDI 

A lift hűvös fémfalának dőlök

ZSOLT 

Irtózatosan dobog a szívem

ANCSA 

Haladok a fehér terméskő ház teraszán ülő férfi felé

ANDI 

Remeg a testem az örömtől és a vágytól

ANDRÁS 

Elmosódik minden

ZSOLT 

A gumírozott élekkel van a baj

Ha nem lennének gumírozottak az élek

meg se kottyanna harminc ilyen emelet

ANCSA 



Meztelen vagyok

ZSOLT 

A tizenötödiken jut eszembe

hogy a többiek talán már mind az irodában vannak 

és hogy ő sokáig már nem várakozhat rám odafent

Ez erőt ad 

Sietni kezdek

ANDI

Megyek a lifttel a tizenhetedik felé

ANCSA 

Nem látom az asztaltól

de tudom

meztelenül van ő is

ANDI

Rékára gondolok

ZSOLT 

Markolom a korlátot 

és szinte pattogok egyik gumi élről a másikra

ANDRÁS 

Kilépek a lépcsőház ajtaján 

de már csak szétfolyt

elmosódott foltokat látok

Mintha egy rajzoló ügyetlen munkája lenne köröttem

aránytalanok és életlenek a tárgyak



RÉKA 

Már majdnem a lépcsőházhoz érek

amikor András lép be az ajtón

András

ANCSA 

Kéjesen lépkedem a meleg homokban

Egyszerre akarom

hogy gyorsan odaérjek

és azt is hogy az út minél tovább tartson

RÉKA 

Ó András

ANDRÁS 

Egy alak lép felém 

és azt mondja

András

RÉKA 

Legszívesebben csak hozzábújnék 

arcomat az arcához szorítanám 

és csak állnék 

állnék átölelve őt

amíg össze nem csuklik a lábam

amíg van erőm

hogy átöleljem őt

ÁRON 

Végre feláll a rendszer

ANDRÁS 

Azt mondja

akar



RÉKA 

Ó Istenem mennyire akarlak

ÁRON 

Hibaüzenet

Úgy érzem 

szétrobban a fejem

ANDRÁS 

Mindig csak akartam valamit

de már nem akarok semmit

RÉKA 

Mindig csak akartak

de most én akarok

Téged

ANDI 

Egyszerre túl gyors ez a lift

és rémesen lassú 

ZSOLT 

Pattogok

ANDRÁS 

Nem mozdulok

nem mozdul

RÉKA 

Mintha kívülről látnám magunkat

egyszerre minden lelassul

Nézem őt 

és látom 

amint arcomat az arcához szorítom



amint egész testemmel hozzásimulok

hogy testünk minden négyzetcentimétere

egyszerre érjen 

a másik testének minden négyzetcentiméteréhez

miközben csak lélegzünk

lélegzünk

ÁRON 

Egy helyben állok és olyan érzésem van 

mintha egy korlát nélküli teraszon állnék

RÉKA 

Nézem őt 

és annyira akarom

hogy nem tudok már megmozdulni sem

ANCSA 

Meztelenül közeledem a meleg homokban 

a teraszon ülő férfi felé

és újra a majdan megszületendő gyermekeink felé nézek

RÉKA 

Akarlak

ANCSA

Már nagyobbak 

Labdát rugdosnak egymásnak a parton

Szépek

ügyesek

sportosak

RÉKA 



Akarlak

ANDI

Egyszerre akarom kiélvezni a várakozást 

ugyanakkor minden pillanat évszázadnak tűnik

amiért nem láthatom máris

RÉKA 

Ölelem őt képzeletben

ÁRON 

Kétségbeesetten gondolkodom mitévő legyek

de nem jut eszembe semmi

ANDRÁS 

Arra gondolok

még nem akarnom sem szabad akarni 

mert nem sikerülhet akkor a semmi

RÉKA

Ölelem őt képzeletben

és érzem

ő nem akar 

se engem se senkit

ZSOLT 

Fölérek a tizenhetedikre

Megpróbálom normalizálni a lélegzetem 

hogy ne fulladjak 

de a szívem őrülten ver

a torkom szorul 

és érzem ahogy a verejték ellepi a testem



RÉKA 

Leszakadok Andrásról

Minden pontom egyszerre szakad le András minden pontjáról

és csak a húsom marad

ANDRÁS 

Állok az előttem álló formátlan valaki előtt 

és látom ahogy leszakad a szeme

a szája

a melle

látom ahogy hús lesz

vér

csont

semmi

RÉKA 

Se szemem

se szám

se mellem

ANDRÁS 

Nem látok

RÉKA 

Eleven húscsomó vagyok

ami egyet akar

ANDRÁS 

Nem érzek

RÉKA 

Minden lassú

és ebben a lassú leszakadásban megértem 

nem Andrást akartam 

csak valakit

aki Andrássá vált tegnap

ANDRÁS 



Nem vagyok

RÉKA 

Visszagyorsul minden 

és én csak állok

állok a folyosón egyedül

és arra gondolok

elvitte magával a szemem

a szám 

a melleim

ANDI 

A lift finom csengő hangot hallat

ÁRON 

Gondolkodom

RÉKA 

Eleven húscsomó vagyok

nincsen mostmár semmim

ANDI 

Halk szisszenéssel széthúzódik az ajtó

Megérkeztem 

A tizenhetediken vagyok

ÁRON 

Kétségbeesetten gondolkodom azon 

mitévő legyek 

de nem jut eszembe semmi

RÉKA 

Nem tudom ki nyitotta ki előttem az ajtót 



ANDI 

Amikor kinyílik a lift

épp akkor csukódik be a terem túlsó végében az ajtó

ANCSA 

Közeledem a teraszhoz

Már csak pár méter és az övé leszek

ANDI

Ösztönösen kiáltani akarok

Réka 

ANCSA 

Ajtócsapódásra riadok

ZSOLT 

A lépcsőház ajtaján túl

a tizenhetediken

bevágtak egy ajtót

ANCSA 

A tizenötödiken vagyok 

Már csak két emelet

megteszem 

aztán az övé leszek

Végre

ÁRON 

A pisztolyt markolom a kabátom alatt 

de nem segít most ez sem



ANDI 

Mintha próbatétel elé akarna állítani

mintha semmi mást nem akarna 

csak hogy mind jobban és jobban vagyakozzam Őrá

RÉKA 

A tizenhetedik emeleti üres irodában vagyok és az ablak felé megyek

ANCSA 

A tenger eltűnik

el a két fiam

el az aranyló homok és a fehér terméskőből épült ház

el a teraszon ülő meztelen Ő 

és én újra a gumírozott éleken lépdelek

ZSOLT 

Vissza kell fordulnom 

ordítani tudnék

ANDI 

Átsietek az előtéren

Játszani akar

Tudom hogy játszani akar

ÁRON 

Magamat tudnám csak bántani

de attól még nem lenne jobb semmi

ANDI

Az iroda ajtajához érek

ZSOLT 



Léptek

Lépéseket hallok

ANCSA 

Tizenhatodik

ZSOLT 

Eszembe jut hogy rossz a lift

ezért gyalog jön föl más is

RÉKA 

Az ablak felé megyek

ANDI

Kinyitom az ajtót

ZSOLT 

Gyorsan az ajtóhoz lépek

kinyitom

és óvatosan a folyosóra nézek

ANCSA

Mindjárt a tizenhetedikre érek

amikor hirtelen olyan mély zsibbadás fog el

hogy meg kell állnom megint

Egyszer csak megértem 

azzal hogy elhittem jó lesz

csak hitegettem magam eddig

Vártam és vártam és vártam

De már nem szabad tovább várnom 

Ma jött el a napja



teljesítem Zsolt kérését

és közben Andréra

és a leendő

közös családunkra

fogok gondolni

Úgy érzem

a gyerekkérdés is aktuális lesz

És én jól fogom csinálni

Én mindent meg fogok adni nekik

a gyermekeinknek

Mindent

amit én nem kaphattam meg sosem

Eldöntöttem

találkozom ma munka előtt Zsolttal

A gyermekeimért

a családomért

Andréért

ÁRON 

Nagy levegő

kezdjük újra

Kikapcsolom a gépet

bekapcsolom a gépet

ZSOLT 

Visszarántom a fejem

mert Andit látom a tizenhetedik emeleti irodába lépni



ANDI 

Haladok előre a félhomályban

ZSOLT 

Előveszem a mobilom

de mert a léptek közelednek 

kilesek az ajtón

Andi azonban eltűnt

ÁRON 

Egymás után kapcsolom be a számítógépeket

ZSOLT 

Közeledő léptek hangja és én Andira gondolok

ANCSA 

Már csak egy emelet

ZSOLT 

Elképzelem amint félmeztelenül a csaphoz hajol

én pedig feltűröm a szoknyáját és hátulról baszom

ÁRON 

Sikerülnie kell

RÉKA 

Megállok az ablak előtt

ZSOLT 

Kilépek az előtérbe a tizenhetediken

és óvatosan becsukom az ajtót



ANCSA 

A tizenhetedikre érek

ANDI 

Réka áll az ablak előtt

és én egyenesen felé haladok



ÁRON

ÁRON

A nevem Áron 

és mindig is festő akartam lenni

Teremteni

létrehozni valamit

ez volt az álmom

Aztán 

a harmadik sikertelen

képzős felvételim után

21 éves koromban 

észrevettem 

követnek

Épp hazafelé utaztam a mappámmal 

amikor megláttam a kék pólós

barna nadrágos pasast

Ott volt a felvételimen is

sőt

az azelőtti két évben is mindig

És akkor megértettem 

a rendszer nem akarja

hogy festő legyek

Megértettem

a rendszernek 



féltehetségekre van szüksége 

olyanokra

akik veszélytelenek

akik nem tudnak változtatni rajta

Megértettem

küldetésem van

A festészetnél sokkal fontosabb dologra vagyok hivatott

ANCSA 

A tizenhetedikre érek

ANDI 

Haladok előre a félhomályban 

és olyan érzésem van

mintha egy ódon kastély termein haladnék keresztül 

Mindenütt lebegő függönyök

és mi áttetsző tüllruhában bolyongunk a sötét

széljárta kastélyban

hogy megtaláljuk 

bújkáló szerelmemmel egymást

ZSOLT 

Az előtérben újra előveszem a mobilom 

és elkezdek írni egy sms-t

ANCSA 

Kilépek

Itt vagyok

RÉKA 



Az ablak előtt állok

Forró vagyok mindenütt 

levegőt levegőt gyorsan

ANCSA 

Az előcsarnokban Zsolt áll és valamit ír a mobilján

ANDI 

Nem sietek 

Ki akarom élvezni a játékot én is

ZSOLT 

Összemosódnak a betűk

ANCSA 

Úgy nézek Zsoltra mint egy feladatra 

amit a lehető legjobban kell végrehajtanom

RÉKA 

Kinyitom az ablakot

ZSOLT 

Lüktet mindenem

RÉKA 

A szél belekap a hajamba

ANCSA 

Közelebb lépek Zsolthoz

Százszor lejátszottam már magamban az egészet

egyszerre kell gyöngédnek és mohónak is lennem 

mintha fel akarnám falni 



de mintha azt akarnám

örökké tartson mégis

ÁRON

A felismerésem utáni naptól kezdve 

nem festettem semmit

Vettem egy csomó sittes-zsákot

belerámoltam mindent

ecseteket

festéket

vásznakat

az összes műtermi hulladékot

majd lehordtam a lakótelep melletti építkezésre

Ott lelocsoltam benzinnel 

végül felgyújtottam az egészet

Az összes festményemet és skiccemet

és aztán csak álltam 

és néztem

ahogy a lobogó tűz

felfalja az összes alkotásomat

Földöntúli örömöt éreztem

Mintha megtisztultam volna

Mintha 

születésem óta először

kinyitottam volna a szemem

Mintha letéptem volna 



retinámról a hályogot

amit a rendszer ráragasztott

és megértettem volna mi a feladatom

Megértettem

nekem a rendszert kell megdöntenem

Hirtelen milyen szánalmasnak 

és kicsinyesnek láttam az emberi fajt

Egy tülekvő

korcs kutyafalkának

akik a jó falatokért hadakoznak egymással 

akik képesek összemarni egymást

ezen a zsúfolt szeméttelepen

a Földön

és megértettem

a fogyasztás istenének lábát 

nyalogatja fajtám mindegyike

ZSOLT 

Felnézek

ANDI 

Haladok a nyitott ablak előtt álló Réka felé

RÉKA 

Milyen kicsi a város odalent

ANCSA 

A hozzáállás a legfontosabb 

és nekem jó a hozzáállásom



ANDI 

A ruháját tépdeső szélben pontosan úgy néz ki akár egy madár

ANCSA 

Vörös a feje és fújtat

Mellette barna kanapé

Egy pillanatra magunkat látom rajta

ZSOLT 

Ancsa

ANDI 

Réka

ANCSA 

Letérdelek

Itt vagyok

jó vagyok

készen állok bármire

ZSOLT 

Tiszta víz vagyok

a fejem lüktet 

Ancsa pedig itt van

ANCSA 

Nézem Zsoltot 

de közben rá gondolok 

Rá 

és a majdani 

közös gyermekeinkre

ANDI

Réka



ANCSA

Látom amint futkároznak a narancsfák alatt a fényben

a háttérben buja zöld növényzet

és a sűrűből kiragyog a fehér terméskő terasz

ahol a széken ő ül meztelen

RÉKA 

A nevemet hallom

ANDRÁS 

Újra hallok

ZSOLT

Nevetségesnek látom magunkat kívülről

ahogy köszönés nélkül már le is térdel elém

Nem így képzeltem a dolgot

ANCSA 

Megragadja a karom mintha föl akarna húzni

Nem értem

Mi van

ANDI 

Közeledem az ablak felé

amikor elfog a bizonytalanság 

Mi van ha félreértem az egészet

Ha nem is akarja

A munkára gondolok

és arra 

hogy már az irodában kéne lennem

ZSOLT 

Hirtelen lelassulnak a dolgok



Kívülről látom magamat

és az előttem térdelő Ancsát

ANCSA 

Váratlanul elengedi a karom és durván a mellembe markol

ZSOLT

Megtesz nekem bármit

ANCSA

Fáj 

ZSOLT

Bármit

ANCSA

Nem érdekel

Meg kell lennie és én kész vagyok

Elszánt vagyok

jó vagyok

készen állok bármire

ÁRON

Néztem égő festményeimet 

a múltamat

és megértettem mindent

Megértettem

az ember kiszakadt az ősi rendből

Őrülten keresi helyét

az általa kreált

élhetetlen világban

De hogyan is találhatná

Egyszerűbb ha fogyaszt

Betömi saját száját

szemét



fülét

mindenét

és dolgozik

Dolgozik

hogy vásárolhasson

hogy megnyugodjon

hogy kapaszkodót találjon

otthontalan lelke

Mert a rendszernek ez a jó

Mert a rendszer így tartja fenn önmagát

Megértettem

azért termeli a csomó selejt élelmiszert

hogy megbetegítsen általa

Dolgozol a szar kajáért

ami beteggé tesz

aztán pedig arra költesz

hogy meggyógyítsanak

De nem a rendszer

az ember akarja ezt

Mert az ember mindig akar valamit

Éppen az ember elérhetetlen utáni

sóvárgó vágya az

ami miatt 

a rendszer így működik

Ami miatt az egész világ

ilyen bűzös



elrohadt

és mocskos

ANDI 

Állok az ajtó és az ablaknál álló Réka közt

és arra gondolok

pont most kések

pont most

amikor ellenőrzés van

A szívem aritmiásan üt 

a szám zsibbadni kezd

Réka

RÉKA 

A nevemet hallom

ANDI 

Leszarom a munkát

Leszarok mindent

Réka

RÉKA

Fellépek a párkányra

ANDI

Réka

Én szerelmem

Én tökéletességem

Én gyógyszerem

Nemsokára együtt leszünk 

s nem kell többé félnem

ÁRON

Mire az utolsó festményem is elégett

már tisztán láttam mindent



Megértettem

nem változik soha semmi

Megértettem

az alapot kell megváltoztatni 

Az embert

ÁRON 

Egyik monitort a másik után nézem

de mindegyiken ugyanaz a hibaüzenet

RÉKA 

Nézem az ablakból az odalenti várost

és csak egyet akarok

ANDRÁS 

Újra látok

ANDI 

Odaérek Rékához és megfogom a lábát

Réka

RÉKA 

Húscsomó vagyok 

aki egyet akar

ANDI 

Nem fordul meg és ettől dühös leszek

ANDRÁS 

Újra vagyok

ZSOLT 

Ancsa előttem térdel

miközben én Andira gondolok

és arra



hogy megkaphatok bárkit

ANCSA 

Térdelek Zsolt előtt

és közben úgy nézek fel rá

ahogyan a filmekben láttam

ANDI 

Velem ne szórakozzon

ne akarja

hogy kiboruljak

Én itt vagyok 

ő itt van

nem kellenek a fölösleges körök

Réka

RÉKA 

Valaki átkarolja a testem

ANDRÁS 

Úgy ölelem Rékát 

mintha nem akarnám elengedni sosem

ÁRON

Az égetés utáni naptól

tanulni kezdtem

Tanulmányoztam a rendszert

Megkerestem a gyönge pontjait

Tudtam

az iskolákban tanított tudás fölösleges

mert a rendszert szolgálja

de tanultam

Mindent megtanultam

amit a rendszer követelt



és látszólag tökéletes katonája lettem

De eközben a magasabb rendű tudást kerestem

az ősit

a titkoltat

amit a rendszer tűzzel-vassal irtott 

Csakis magamban bízhattam

hogy fölismerem az igazságot 

és elutasítom a demagógiát

ÁRON 

Hibaüzenet 

Mindenütt hibaüzenet

RÉKA 

András

ZSOLT 

A feleségemre gondolok 

Arra

hogy voltaképpen csak miatta csinálom ezt az egészet

Hogy azért csinálom ezt most

hogy vele tudjak maradni

ANCSA 

Szopom Zsoltot

ZSOLT 

Felsóhajtok 

mert megértem

szükségem van erre 

Azért van szükségem rá

hogy ne csináljak rosszat

Ezt az egészet Ancsával 



lényegében a feleségemért csinálom

Voltaképpen ez a szükséges kisebbik rossz 

hogy ne kövessem el azt a nagyobbat soha

ANDI 

Ebben a pillanatban megelevenedik András

amint átölelve tartja Rékát

ZSOLT 

Voltaképpen nem szabadna hitegetnem magam azzal

hogy győzhetek a kényszereim felett

Hiszen valójában én is tudom 

hogy folyton kell valami

valami

ahol győzhetek

mert valahol győznöm kell mindig úgyis

ÁRON 

A kommunikációs központba egy éve épültem be

Tökéletesen ment

Elhitték

hogy közéjük tartozom

Tervem 

amely már évekkel korábban 

megfogalmazódott bennem

így elérhetővé vált

Aztán egy nap

aznap



amikor Zsolt fogadásos játékát játszottuk

felismertem

jól gondolkoztam korábban

és az ötlet

amellyel megmenthetem embertársaim 

megvalósítható

Tíz hónappal később kezemben volt a program

Újabb hibaüzenet

És akkor hirtelen megértem 

András

ANDRÁS 

Réka az ablakban áll

és én úgy ölelem

mintha egy lennék vele én is

ANDI

Nem értek semmit

RÉKA 

Minden vagyok 

aki egyet akar

ANCSA 

Rá gondolok

A tengerparton sétál

Könnyű fehér ruhában

Mezítláb van

és ahogy halad előre

folyton elmossa lábnyomát a tenger

ZSOLT 



Ez már az életem végéig így marad

Egyszerű kis kalandok

amikkel kiváltom a nagyobb rosszat

Mindenkinek jó ez

A nőknek 

mert megkaphatnak

a feleségemnek mert vele maradok 

s mert úgyis ilyennek akart engem mindig

ÁRON

Újabb hibaüzenet

Kész voltam rá

hogy végrehajtsam a tervem

amikor öt nappal ezelőtt 

közbejött valami

A kommunikációs központban

ahol dolgozom

egy hetes minőségellenőrzést 

rendeltek el

Azonnal tudtam

miattam

El akarnak távolítani

nehogy végrehajthassam a tervem

ÁRON 

Felordítok

András

ANDI 



András áll Réka mellett és átkarolja őt 

Egyszerűen megelevenedett a semmiből

ANDRÁS 

Megszűntem és már ő vagyok

RÉKA 

Ketten tartanak

de én csak egyet akarok

ÁRON 

András 

Tajtékzom a dühtől

ANCSA 

Rágondolok

Arra a gyönyörű smsre

amit utoljára küldött

ZSOLT 

A feleségemre gondolok

aki soha nem fog megtudni semmit

ANCSA 

Az smsére gondolok

Arra 

mennyire 

mennyire tudtam mire gondol aznap

Hogy micsoda gyöngéd tisztelettel hozta tudomásomra

hogy megérti 

amit tenni készülök

ZSOLT

Andira és Rékára gondolok

általuk jó maradhatok

a feleségemért



a társadalomért

magamért

ANCSA

Néha be kell hunynunk a szemünk

hogy amikor újra kinyitjuk

jobb lehessen minden

ezt írta

és én hirtelen megértettem

Ő az

megtaláltam

miatta volt minden

ANDI 

És akkor megértem

Réka mást akar

ÁRON 

Megértem

András volt

elkéstem

talán már el is veszett minden

ZSOLT

El fogom neki mondani

El szeretnék neki mondani mindent

ANCSA 

Voltaképpen már nem is a öcsém miatt szopom Zsoltot

hanem miatta

A fehér terméskő ház

a terasz és a gyerekeink miatt

A család szentség mondta 

és én azt akarom



hogy büszke legyen rám

ÁRON 

Csak állok

és úgy érzem nincs tovább

ANDI 

Réka és András áll az ablaknál

én mögöttük

és mintha valami filmet néznék

hirtelen lelassul minden

és kívülről látom magamat

amint szánalmasan

és hiábavalóan fogom a lábát valakinek

aki még csak észre sem vesz engem

RÉKA 

Újra van mindenem 

Szemem

szám

melleim

ÁRON 

Aztán hirtelen eszembe jut

hogy csak el kell kapnom

visszaállítatnom vele a rendszert

hogy talán még nincsen veszve minden

ZSOLT

Andira gondolok

és önkéntelenül is mozogni kezdek

nemsokára ő jön

aztán Réka



és hogy milyen pitiáner és nevetséges is volt 

ez az smsezgetés eddig

Mert a valódi győzelem ez

és én ezentúl győzni 

győzni 

és győzni fogok mindig

ANCSA 

Zsolt kész van

ZSOLT 

Kész vagyok

ANCSA 

Megcsináltam

szabad vagyok 

Végre

ÁRON 

Elindulok az irodából

Utol kell érnem

ZSOLT 

Segítek felállni Ancsának

ÁRON 

Kilépek a folyosóra

és miután látom hogy még mindig villog a fel-le jel a liften

a tizenhetedikre indulok

Pontosan tudom

hogy el akarnak távolítani

El akarnak hallgattatni

mert féltik tőlem a rendszert

Mert megértették



árthatok nekik

Már az utóbbi napokban is rengeteg furcsa jel utalt erre

A szemközti szomszéd felemás függönye

Hogy akárhányszor lehívom a liftet

mindig épp akkor tartózkodik benne valaki

Hogy valakivel mindig összefutok

a házban vagy az utcán

Azonnal tudtam

nincsen mire várnom

A minőségellenőrzés hatodik napja

az utolsó lehetőség arra

hogy véghezvigyem a tervem

Föl kell tennem Zsolt gépére a programot

a programot

amely egyszerre több millió 

mobiltelefonra küldi el smsként 

azt az egyetlen

és tökéletes mondatot

amit elolvasva egy pillanatig

mert elég egy pillanat 

mindenki egyszerre fogja ugyanazt gondolni

Amitől arra az egyetlen 

rövid pillanatra

megvalósul a kollektív akarat

mint az esőért táncoló

ősi népeknél

És akkor végre megváltozik minden



ANCSA 

Amikor végzek 

nem látok 

nem hallok

csak el akarok tűnni

ZSOLT 

Iszonyatos gyöngédséget érzek

Megtennék érte bármit

ÁRON 

Rohanok

ANCSA 

Merre van a lépcsőház 

El innen

Távol innen

Minél hamarabb 

gyorsan

ZSOLT 

Elmondok neki mindent

ÁRON 

A lift még mindig rossz

de nem érdekel

egy emelet úgyis

ANCSA 

Épp amikor indulnék 

eszembe jut

hogy emlékzetessem rá

amit cserébe megígért



ezért megállok

ÁRON 

Elönt a harag

Hullámokban borít el a düh

és ettől valami lázas ködbe borul minden

ZSOLT 

Elmondom neki

hogy én vagyok 

akit szeret

André

ÁRON 

Már futás közben előkapom a pisztolyt

ANCSA 

Mielőtt megszólalhatnék

beszélni kezd

ÁRON 

Arra gondolok 

miután utolérem

először is szétlövöm a térdét

amiért elcseszte a rendszert

ZSOLT 

Én vagyok

ANCSA 

Hazudsz

ÁRON 



Már gondolkodni se tudok

ZSOLT 

Néha be kell hunynunk a szemünk

hogy miután kinyitjuk

jobb lehessen minden

ANCSA 

Hazudik

ZSOLT 

Csak áll és néz

ANCSA 

Csak állok

ÁRON 

A tizenhetedikre érek

ZSOLT 

Nézem

ahogy áll előttem

és iszonyatos gyöngédséget érzek 

Micsoda öröm lehet neki

hogy akit oly messze hitt

Spanyolországban 

most itt áll előtte

és hagyja hogy szeresse

Egy pillanatig úgy érzem

viszont tudnám szeretni én is

ANCSA 

Mindent elvesztettem

mindent 

Meg akarom ölni Zsoltot



ÁRON 

Kivágom az ajtót

és berontok a tizenhetedikre pisztollyal a kezemben 

Meg akarom ölni Andrást

ZSOLT 

Ebben a pillanatban kivágódik a lépcsőház ajtaja

Áron az

Fegyver a kezében

ANCSA 

Megrándulok 

Olyan erősen rándulok meg

hogy minden testrészemet érzem

ANDI 

Elengedem Rékát és visszagyorsul minden

ÁRON 

A fegyvert önkéntelenül is az előtérben álló alaktalan tömegre tartom

RÉKA 

Andi elengedi a lábam

ANCSA 

Meztelen vagyok

megalázott

nyomorult

Röhög a világ rajtam

ANDI 

Arra gondolok 



elvesztettem mindent

Se Réka

se munka

Zsibbadás fog el

ÁRON 

A tizenhetedik emeleti iroda felé lököm őket

RÉKA 

András

ANCSA 

Elvesztettem mindent

ANDI 

A szívem aritmiásan üt

ÁRON 

Nincs tervem 

nincs semmim 

de egy biztos

nem mehet el senki

ANDRÁS 

Kivágódik a terem ajtaja

ANDI 

Olyan erősen üt

hogy megremeg az ablak

ZSOLT 

Áron ordibálva hajt be az irodába minket



ANCSA 

Nem érdekel semmi

ANDRÁS 

Nem fordulok hátra 

ANCSA 

Nem számít már semmi

ÁRON 

Befelé

ZSOLT

Félek

ANDRÁS 

Látok mindent

pedig nem fordulok hátra

RÉKA 

Ordítani akarok

hogy egyedül legyünk

ANDI

Pánik

ZSOLT 

Iszonyatosan félek

Áron vörös

ordít 

és pisztoly van a kezében



ANDRÁS 

Réka szemeivel látok 

Áronnak fegyver van a kezében

ANDI 

Kiszalad az erő a lábamból 

és mint egy túlfeszített húr ha kicsap 

elszabadul a testem

RÉKA 

Andi ordít

ANDRÁS 

Andi ordít

ZSOLT 

Andi ordít



ANDRÁS

ANDRÁS

Áron két napig tartott fogva minket 

A terrorista elhárítás 

kiemelt ügyként kezelte az esetet

A központ adatbázisa elleni támadás

az ország elleni támadássá növelte tettét

És bár két napig kitartott

és bár két napig hiába próbált betörni az adatbázisba

tette mégsem volt hasztalan

mert én végre megértettem

miért tettem

amit tettem

Értelmet nyert az életem

Megértettem

mit akart a sors azzal

hogy Réka által megpróbálva lettem

ZSOLT 

Lehet hogy elhagyom a feleségem

Biztos

Megértettem 

bármit is tettem

bármit is akartam

kellett hogy végre meghozhassam a döntést



ANDI 

Néhány napja találkoztam valakivel

ZSOLT

Néhány napja szerelmes vagyok újra

ANDI

Ő ébresztett rá arra

hogy csukott szemmel éltem eddig 

ANDRÁS

Megértettem

talán éppen a cég 

ellenőrzött ilyen módon engem

Először sms-eket küldött

aztán személyesen próbált hatni rám

de kudarcot vallott

mert én erős voltam

Már tudtam

nem magam miatt kódoltam le 

a rendszert

hanem Áron támadása miatt

Egyértelmű volt

A rendszer védelme érdekében tettem amit tettem

Megelőztem a bajt



Nem Réka

nem én

hanem a többi ember adatbiztonsága volt a fontos

A cég hitele

És én kész voltam meghalni

csak hogy megvédjem a rendszert

ZSOLT

Beszélgettünk 

ANDI

És én megértettem hogy minden

lényegében az egész eddigi életem 

ZSOLT

Csakis ezért történt minden

ANDI

Hogy most elkezdhessem élni

RÉKA (fény rajta, hosszú csönd)

ANDRÁS

Áront a második nap délutánján kilőtték

Én hős lettem

de nem ez volt a fontos

A minőségellenőrzés jól sikerült

és még időben kiderült



Áron a gyönge láncszem

akinek nem volt helye köztünk

ANCSA 

Tegnap megbíztak

hogy tartsak minőségellenőrzést a cégnél

Boldog vagyok

Megértettem 

minden 

Áron

Zsolt

a családom 

minden ami velem történt

csakis azért történt 

hogy erősebb lehessek

és ezt észrevegyék mások 

Egy embernek mennie kell és nekem hét napom van

hogy kiderítsem kinek

És én ki fogom deríteni

ANDI

Azóta erős vagyok

ZSOLT

Azóta jobban vagyok 

ANCSA

Azóta képes vagyok bármire

ANDRÁS

Azóta is várom a következőt



Tudom

én leszek

aki levezényli azt is

Megpróbáltak

helytálltam

és bár bízom a többiekben

sosem lehet tudni

Azóta eltelt egy év

azóta is mi öten dolgozunk a cégnél

- Vége -


