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Lénárd Róbert

Y elágazás
(dráma)

Szereplők (a megjelenés sorrendjében)
BÁRÓ BENDEGÚZ, a Délvidék Valóságshow műsorvezetője 

PETÁR, a Pán Péter-szindrómás 
PAUL, az Instagram-vitéz
SZÖSZI, a sokdiplomás
DJ ZOLIKA, a falusi DJ

ZÉ, DJ Zolika néma titkára
ZÖLD ÁDÁM, a vegán
MARCI, a mütyürfüggő

NAGYONCOOL18, a különc
OLGA

MÁRTA
IRINGÓ

KÉT BÁJOS ANDROIDASSZISZTENS

ELSŐ RÉSZ: A VAJDASÁGI VÁGÓHÍD

(A szereplők a vasútállomáson állnak. Az éjszakai gyorsot várják. Báró 
Bendegúz, a játékmester lép színre. Mi látjuk, ők nem látják.)

BENDEGÚZ Csupa Csernobil-arc, csupa mosoly . Vajon kik ezek 
az ifjak? Ezek a gyerkőcök a megváltásra várnak – úgy is mond-
hatnám, az utolsó gyorsvonatra . És ez a gyorsvonat robog, robog, 
egyenest a Paradicsom felé! Ámde sajnálatos módon a Paradicsom 
mindenkinek ó, de mást jelent! Látják ezt a szerkentyűt, kedves 
nézőink? Nem, nem távirányító . Ez a szerkezet egy gondolatol-
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vasó, ez a mi vezérünk a csöndben! Kipróbáljuk? Nincs mit szé-
gyellni, asszonyom, a kukkolás a legtermészetesebb emberi ma-
gatartás . Hangosítsuk hát ki leghőbb vágyaikat! Hallgassunk bele 
szívüknek zörejébe!

PAUL (a titkos gondolatait halljuk) …vajon hányas melltartót hord-
hat? Hord egyáltalán melltartót? Legszívesebben meghívnám egy 
lózára a restiben, aztán meg a fizetős vécében jól . . .

BENDEGÚZ Ne szaladjunk a lovak elé, valaminek a műsor ké-
sőbbi perceire is maradnia kell! És ő? Ő vajon min töpreng?

OLGA  (a titkos gondolatait halljuk)  . . .ötszáztizenkét bárány, öt-
száztizenhárom  bárány, ötszáztizennégy bárány . . .

BENDEGÚZ Nem túl eredeti . És ő?
SZÖSZI (a titkos gondolatait halljuk)  . . .csak ne vegyék észre, hogy 

elfelejtettem depilálni, csak ne vegyék észre, hogy elfelejtettem 
depilálni…

BENDEGÚZ Ugye-ugye… egyszerű gyermekek egyszerű kínjai . 
Na de mit hallunk, ha egyszerre hangosítjuk ki őket? Előtűnik 
egy generáció siráma? Eljő egy új Ádám új pusztulata?!

No 1. A vajdasági vágóhíd
KÓRUS

Bambulunk a semmi szélén, új imáktól ég a szánk,
itt a sár, de ott a tenger, intve hozzánk, várva ránk!
Azt ígérted, jaj, muter, hogy szebb világ lesz holnap itt,
megdarál és felzabál a vajdasági vágóhíd!

BENDEGÚZ Na, ez így már egész más, ordít belőle a couleur 
locale, ez így valódi, ez így már érdekel benneteket, mi? Ti kér-
tétek, báránykáim . Elő a fájdalommal, elő a legmélyével! Hadd 
ismerkedjünk meg e gyerkőcök leglidércebb nyomásával! Fel a 
hangerővel, Kavilló! Halljuk azokat a titkos gondolatokat!

PETÁR
Szülők nyakán élek én, bár jól tudom, nem szép, 
lám, mióta apám kezét elvitte a gép .
Ittragadtam, iskolára nem volt többé pénz,
egy esély van, ezt a meccset én nyerem és kész!

PAUL
Pusztatemplom, mérgezett kút, éppen jó háttér,
izmom ott a világhálón, ebből lesz házbér .
Instagramon kurva lettem – ez most véget ér,
ezt a testet el t’om adni százszor drágábbért!
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KÓRUS
Jó anyám, el gyorsvonat visz, jobb kilátás, szebb jövő,
itt a portól, itt a sártól nincs menekvés, hát agyő!
Azt ígérted, Kánaán jön – lám a kése szétaprít,
álmainkból főz gulyást a vajdasági vágóhíd!

BENDEGÚZ És már meg is érkezett a szerelvény . Íme, a Hszi 
Csin-ping Intercity, egyenesen a Nagy Vajdasági Falon túlról, a 
messzi Belgrádból! Idei játékosaink megannyi patkányként sza-
ladnak fel a fedélzetre! Ó, mennyi gond, ó, mennyi baj – mind 
csak a ti örömötökre!

SZÖSZI
Tán kilencszer diplomáztam, munka mégsincs még,
hogyha mégis, itt az éhbér, felzabál a cég .
Ápoló és könyvelő és árumozgató
nem leszek már, vár a show, az pénzre váltható!

DJ ZOLIKA
Karrierben itt a csúcs a Koszovó diszkó,
késelés és drogtanya, ó, jaj milyen retró!
Többet érek, mint e bicskás, véres délibáb,
sztár leszek, egy techno DJ, nem csak mókás báb!

KÓRUS
Elmegyünk, mert tegnapunk egy meg nem álló háború,
elmegyünk, mert új derű kell, itt mi jön: csak új ború!
Mást ígértél, jaj, muter, lásd, hű szülőföld elhajít,
mindörökké visszahúz a vajdasági vágóhíd!

BENDEGÚZ És a Hszi Csin-ping Intercity elindul, végcélja pedig 
a játékok játéka! Lelkes kis barikáim, erre vártatok az első pannon 
rádiós reklám óta! A játék, amely egyszerre szabadulószoba, er-
kölcsi példabeszéd és a való világ! A Délvidék Valóságshow!

ZÖLD ÁDÁM
Itt ha jó vagy, úgy röhögnek mindenütt pofán,
mintha disznó vicc lennél és nem csak egy vegán!

MARCI
Száz telóm és tabletem van néha álmomban,
hogy ha szólok, azt sem értik, milyen nyelven van .

KÓRUS
Itt a kőkor ércsziklával rád nyomul és összetör,
itt a holnap nem talány, nem létrafok, csak újabb kör .
Szebb időket jósoltál, de dúl a sár és elpusztít,
eltakar, mint nagy mocsár a vajdasági vágóhíd!
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BENDEGÚZ A vonat már meg is érkezett, hiába: a kínai tech-
nológia! A játékosok most adják le mobiltelefonjaikat . A Délvi-
dék Valóságshowban nem használhatnak okostelefont, okosórát, 
okostévét – csak az okos fejüket!

MARCI Bocsánat, nem lehetne, hogy én ettől mentesülök? Én 
nem kapok levegőt, ha nincs nálam a mobilom .

BENDEGÚZ A szabály az szabály . Persze bármikor ki lehet lép-
ni . . .

(Marci beledobja a mobilt a kukába, aztán elájul.)
NAGYONCOOL18

Kint az utcán megtaposnak, inkább elbújnék,
életem csak félig élem, mint egy álomkép .

OLGA, MÁRTA és IRINGÓ
Moszkva, Párizs: mindegy, innen jó messze legyen,
ottan éljünk, ott henyéljünk, éljünk édesen!

KÓRUS
Elvisz egyszer végül innen szőke herceg jó lovon,
fájdalomtól, bánatoktól én ma el sem búcsúzom!
Ígértél egy szebbik arcot – jól pofán ver, eltorzít,
műmosolyt vág ajkamon a vajdasági vágóhíd!

BENDEGÚZ Csuda egy szerkentyű, mi? Ha valaki szeretne ilyet 
az otthonába, potom 52 .000 dinárért az övé lehet .

KÓRUS
El, mielőtt jéghideg lesz minden otthon, minden ágy,
el, mielőtt itt rohad meg minden álom, mind a vágy,
el, mielőtt péppé roncsol, el, mielőtt eldurvít
el, mielőtt torra hív a vajdasági vágóhíd!

BENDEGÚZ Itt mindenki vágyik valamire . És hamarosan egy, 
egyetlenegy valaki vágya teljesül! Én leszek a ti Luciferetek ezen a 
jó szándékkal kikövezett úton, a nevem Báró Bendegúz . Ez pedig 
az első, az egyetlen, az utánozhatatlan Délvidék Valóságshow!

(A Délvidék Valóságshow bejárata.)
BENDEGÚZ Szevasztok, új generáció!
MIND Jó estét, Báró Bendegúz!
BENDEGÚZ Játékba lépés előtt kérlek benneteket, hogy jelle-

mezzétek magatokat egy-két mondattal . A lényeget és csakis a 
lényeget, jövőnk csillagai!

(Zene, spotlight, ami kell.)
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SZÖSZI Szöszi vagyok, diplomás könyvelő, szakácsnő, autószere-
lő, programozó, oklevelem van EU-s pályázatírásból és melléke-
sen elvégeztem a Magyar Tanszéket…

(Dudahang.)
BENDEGÚZ Oh, el is feledtem megemlíteni: a közönség min-

denkit kiberreghet, amikor elunja a szónoklatát . Következő!
ÁDÁM Sziasztok, Zöld Ádám vagyok, tizenkét éves korom óta 

környezetvédő, szerintem a húsevés felér az állatkínzással . . . 
(Dudahang.)
BENDEGÚZ Úgy látom, nemes céljaidhoz még nem érett meg a 

nép . Tovább!
DJ ZOLIKA DJ Zolika vagyok, már többször volt saját mixem a 

Koszovó Diszkóban, a Szpotifájon úgy találtok, meg mint . . . 
(Dudahang.)
BENDEGÚZ Lagzi Lajcsi, Zámbó Jimmy, Karleuša, ezért alél a 

mi nézőnk, Zolika!
DJ ZOLIKA DJ Zolika .
BENDEGÚZ Az . Következő!
MARCI Marci vagyok, egy amerikai cégnek dolgozom szoftver-

fejlesztő-segéd-segéd-segéd-munkaerőként, és ha lehetne, szeret-
ném visszakapni a telefonomat, mert…

(Dudahang.)
BENDEGÚZ El kellett volna olvasnod a szabályzatot, amit pos-

táztunk .
MARCI Miért nem e-mailen küldték? Nem olvasok papíron .
BENDEGÚZ A következőt!
OLGA Olga .
MÁRTA Márta .
IRINGÓ Iringó .
BENDEGÚZ (rövid  szünet után) Igen? És?
MINDHÁRMAN Mi vagyunk a három nővér .
BENDEGÚZ És?
MINDHÁRMAN Hát, ennyi . . . Várunk .
NAGYONCOOL18 A nevem Nagyoncool18 . . .
BENDEGÚZ Milyen szép név . Anyukádék hogy vannak?
NAGYONCOOL18 Ez egy nicknév . Van kilenc blogom, két 

gasztro- és néhány videojátékos, és van egy verses is, a Szeretném, 
ha szeretnének...

(Dudahang.)
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PETÁR Petár vagyok… vagy esetleg Peti . Ha nagyon muszáj . Ed-
dig a szüleimmel éltem, de most szeretnék végre magamnak egy 
saját életet meg munkát meg esetleg később családot, persze nem 
mindent egyszerre, de jó volna végre… élni . 

(Dudahang.)
PAUL Paul vagyok, vagy ahogy a rajongóim ismernek: @instapaul . 

(Bemutatkozás helyett leveszi a pólóját és befeszíti az izmait) Ez az én 
diplomám, emberek . (Taps.)

(A bemutatkozókörnek vége.)
BENDEGÚZ Mielőtt elkezdődik a játék és új utakra vezetlek ben-

neteket, akad pár formalitás . Alá kellene írnotok ezt a szerződést .
PAUL Ide vele!
BENDEGÚZ Ó, egy játékos, kiben dúl az akarat!
PAUL Tízmillió dindzsiért? Hogyne dúlna!
BENDEGÚZ (Petárhoz) Lassan megy ez a firkálás, lassan megy…
PETÁR Előbb átfutom .
BENDEGÚZ A futás szégyen, hasznos, de fájdalom, nincsen rá 

idő .
SZÖSZI Így jó lesz? Bal kézzel is megy!
BENDEGÚZ Ne most teljesíts túl, kedvesem, lesz még rá elég al-

kalom .
DJ ZOLIKA (Zéhez) Ne vacakolj, csak firkantsd oda a nevem .
BENDEGÚZ Ez mi?
DJ ZOLIKA Ez a menedzserem, Zé . Amolyan kellék . Nélküle 

nem megyek sehová .
BENDEGÚZ Ó és süketnéma… pardon, hallásban és beszédben 

akadályozott talán?
DJ ZOLIKA Csak Facebook messengeren tud kommunikálni .
ÁDÁM Nem lehetne digitálisan aláírni? Naponta tizenkétezer fát 

vágnak ki, hogy…
PETÁR Az mit jelent, hogy „a Délvidék Társaság nem vállal fele-

lősséget a műsorban történő…”?
BENDEGÚZ Csak csupán formalitás .
PETÁR És hogy „a show felelőssége csak a show lezárultával eshet 

büntetőjogi…”?
BENDEGÚZ A szerződéseket nagytestvérünk, a Budapest Való-

ságshow bürokratái fogalmazták, írd alá…
PETÁR Csak még egy: „a show szereplőinek elhunytát a játék ré-

szeként értelmezzük és…”
BENDEGÚZ Kussolj már el!
PAUL Most mit parázol, jogászkám?
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PETÁR Anyám mindig azt mondta, hogy olvassam el a dokumen-
tumokat, mielőtt…

PAUL Csak fogd meg szépen a kicsi kacsóddal és szignózd . Aztán 
majd megbeszélheted anyukáddal .

PETÁR (aláír) És . . . Miről is szól ez a játék?
BENDEGÚZ Ó, igen, a szabályok! Köszöntsétek szeretettel a pa-

déi fejlesztésű androidasszisztenseinket! Mosnak, főznek, takarí-
tanak, egyéb előnyeiket már nem is említve, és részletfizetésben is 
megvásárolhatók!

(Zene. Két bájos asszisztens lép be, és előadja a szabályokat.)
ASSZISZTENS 1 A Délvidék Valóságshowból egyféleképp lehet 

kilépni: önként . Minden más játékban maradásnak minősül .
ASSZISZTENS 2 A balesetek is .
BENDEGÚZ Na meg a véletlenszerű halál!
ASSZISZTENS 2 A játékosok csoportokba tömörülnek .
ASSZISZTENS 1 A csoportok önmaguknak választanak vezetőt .
BENDEGÚZ Én már majd’ elalélok az izgalomtól, hogy kik lesz-

nek a csapatvezetők!
ASSZISZTENS 2 A játék résztvevői feladatokat kapnak, amelye-

ket teljesíteniük kell .
ASSZISZTENS 1 Aki nem teljesít, az hoppon marad!
BENDEGÚZ Vagy elkárhozik .
ASSZISZTENS 2 A játék fordulókból áll .
ASSZISZTENS 1 A fordulók után jön a szünet .
BENDEGÚZ De a szünet nem pihenés, de nem ám!
ASSZISZTENS 2 Itt nincs magánélet .
ASSZISZTENS 1 Ebben a játékban nincsenek titkok . Minden 

gondolatotokat halljuk .
ASSZISZTENS 2 Minden mocskos kis titkotokat halljuk .
BENDEGÚZ Ez egyébként a játékon kívül is így van, hála a kí-

naiaknak, a CIA-nak és Mark Zuckerbergnek, integessünk neki, 
szia Mark!

ASSZISZTENS 1 A játék addig folyik, míg az egyik csapat vagy 
annak vezetője ki nem esik .

ASSZISZTENS 2 Az utolsó forduló akkor jön, amikor az egyik 
csapat kihívja a másik csapatot a végső küzdelemre, és azt . . .

ASSZISZTENS 1  . . .azt várja az utolsó próbatétel!
ASSZISZTENSEK Az Y elágazás!
ASSZISZTENS 2 A hely, ahol minden eldől!
ASSZISZTENS 1 A hely, ahol valaki megnyeri a játékot!
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ASSZISZTENSEK A hely, ahol valaki a mennybe száll, más pe-
dig a pokolra jut .

BENDEGÚZ Kik vagytok ti?
MIND Az új generáció!
BENDEGÚZ Mit akartok?
MIND Mindent!
BENDEGÚZ Mikor akarjátok?
MIND Most!
BENDEGÚZ Mikor akarjátok?
MIND Most!
BENDEGÚZ Mikor akarjátok?
MIND Most!
BENDEGÚZ Akkor kezdődjön a játék!
(Hirtelen csönd.)

MÁSODIK RÉSZ: A JÁTÉK ELKEZDŐDIK
PETÁR Hová . . . hová tűnt mindenki?
SZÖSZI Szerintem észre se vettük és elkezdődött .
IRINGÓ Értette valaki, hogy mik a szabályok?
PAUL Világos volt, nem? Játszunk, és csak egy maradhat a végén .
PETÁR Jó, de mit játszunk?
PAUL Te mindig ennyit tökölődtél?
PETÁR Te mindig azt trippelted, hogy te vagy a Chuck Norris?
OLGA  . . .Hol vagyunk?
MARCI Várj, mindjárt megnézem a Google . . . (rájön, hogy nincs 

nála telefon) térképen .
ÁDÁM Valami falunak látszik . Vagy tanyának .
MARCI Én rosszul vagyok . . .
DJ ZOLIKA Zé, mi ez a zaj?
PETÁR Szélnek hívják . Susog a kukoricásban .
NAGYONCOOL18 (Petárnak) Te láttál már ilyet?
PETÁR Olvastam már róla .
NAGYONCOOL18 (Paulnak) És te?
PAUL Persze, hogy láttam . (Soha a büdös életbe’ nem látta.)
MARCI Jaaaaj, mi ez?!
ÁDÁM Búzabogár . Veszélyeztetett faj .
MARCI (pánikrohama van) Azonnal tudni akarom, hogy hol va-

gyunk! Adjátok vissza a mobilomat, rohadékok! Adjátok vissza!
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BENDEGÚZ (meg is jelenhet, vagy csak a hangját halljuk) Első for-
duló! A feladat: kaszáljátok le a füvet, verjetek sátrat, egyszóval: 
rendezkedjetek be .

PAUL Ennyi?
PETÁR Ennyire nem lehet egyszerű . Biztosan van valahol egy 

csapda… vagy valami .
PAUL Mifelénk a vészmadarakat elintézzük egy tockossal .
PETÁR Mifelénk meg végignézik, ahogy a nagypofájú debilek po-

fára csattannak .
PAUL Mit mondtál?
PETÁR Aztat, amit hallottál .
IRINGÓ (szétválasztja őket) Hé, hé, hé . Be a szarvakkal, 

szürkemarhák .
(Közben Zöld Ádám kotorászik kicsit a színpad alatt.)
ÁDÁM Találtam itt egy rakás izét .
PETÁR Miket?
ÁDÁM Rudak meg ponyvák .
MARCI Meg egy másik rakás… izét .
MÁRTA Azt kaszának hívják .
ZÉ Mpfmfmammsms?
DJ ZOLIKA Az ott egy villany fűnyíró, Zé .
OLGA Nézd, egy farakás!
PAUL Rendi . Akkor a csapat egyik fele nyírja a füvet, a többiek 

felverik a sátrakat és fát vágnak .
ÁDÁM Ezt meg ki avatta fel főséfnek?
PETÁR Én biztosan nem .
PAUL Gyerünk! Munkára fel!
(Zene. A banda egy része kaszát ragad, a többiek felépítik a két sátrat.)

No 2. A nagy munkadal
KÓRUS

Fogd meg, kapd el, húzd meg, told meg,
ne fogjon ki rajtunk ennyi meló!
Nem lesz gond egy szál sem, hidd el,
aki belehal, az szánni való!
Vájjon, tépjen, nyessen, véssen,
alakul a házunk, munka hevít,
szúrjuk hát, ne hagyjuk félbe,
gyere, ez a küzdés megnemesít!

BENDEGÚZ Szép induló, mint egy úttörőnóta a régi szép idők-
ből, mielőtt a Délvidéket vastag, mindentől elzáró fal vette volna 



43

körül . Na de ez-e az igazság? Vagy ez csupán a kép, amit kedves 
nézőink felé közvetítenek ezek a bitangok?  Minket nem vernek 
át, báránykáim! Nézzük, mi rejlik a műmosoly mögött!

(Mostantól a titkos gondolatokat halljuk, ugyanarra a nótára.)
KÓRUS

Fázom, fájok, épp hogy mászom,
belerogy a lábam és fáj a kezem .
Asszem, máris lett bőrrákom
ide-oda pár perc, és kinn a belem .
Míg nincs vége, nem lesz nyugtom,
mosoly a pofán és a vért lenyelem,
ájultságot kéne kamuznom,
ha ez ilyen, mindjárt pofára esem!

BENDEGÚZ Ez így már mindjárt más színben tünteti fel az al-
földi szép nagy rónaságot! Egy baj azonban mégiscsak van: unat-
kozom . Ti nem unatkoztok, báránykáim?

(Az egyik androidasszisztens berohan a fűnyíróval, és üldözőbe vesz né-
hány játékost. Zenére menekülnek. Kitör a káosz.)

BENDEGÚZ Ez az! Ez már játék! Ez már adrenalin! Na, kit csap-
jon el a K-871 önjáró fűnyíró . . .

ASSZISZTENS 1 …amelyet kikindai szponzorunk ajándékozott 
a játéknak .

ASSZISZTENS 2 és amely csak 4500 dinárba kerül?
BENDEGÚZ (lemegy a közönséghez) Nos, melyik legyen az? Sze-

rinted? És ön szerint, asszonyom? Ki legyen az első? Még nem 
jegyeztétek meg a neveket? Még nincs ötletetek? Melyikük a leg-
kevésbé szimpatikus? Melyiküket szavaznátok ki? Gyerünk! Ma 
élet és halál urai vagytok!

(Az asszisztensek a fűnyíróval levadásszák Zét, aki holtan esik össze.  
A zene és a koreográfia is leáll. Csönd.)

DJ ZOLIKA Zé! Zé, ne baromkodj már, kelj fel!
PAUL Nyugi, biztosan nincs semmi baja, csak nem bírja a melót .
DJ ZOLIKA Zé! Hallasz?
PETÁR Tanult itt valaki elsősegélyt?
MARCI ( jelentkezik) Nálam van Hansaplast .
DJ ZOLIKA Zé, lécci, válaszolj!
IRINGÓ Odamenne már hozzá valaki, hogy megnézze, mi a görcs 

van?
OLGA Menj te, ha annyira kíváncsi vagy .
MÁRTA Ja .
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PETÁR (odalép a testhez, lehajol, megnézi) Ez halott . Kicsinálta a 
fűnyíró .

(Mind kicsit hátrébb lépnek a holttesttől. Csak DJ Zolika borul rá.)
BENDEGÚZ Íme, hölgyeim és uraim, a Délvidék Valóságshow 

első halottja . És van még ott, ahonnan ez jött . És most: szünet!

HARMADIK RÉSZ: AZ ÉJSZAKA
(A felállított két sátor között Zé holttestén DJ Zolika rí. A többiek körbe-

állják)
IRINGÓ (DJ Zolikához) Te . . . hé . . . hagyd már abba . (Egyre tehetet-

lenebb) Nagyfiú vagy már, hagyd abba!
PETÁR Csinálnunk kéne valamit .
PAUL Például mit, Carter doktor?
PETÁR Például felhívni az elsősegélyt . Vagy a rendőrséget…
ÁDÁM Meg nem ártana letakarni, nemsokára bűzleni fog .
DJ ZOLIKA (még hangosabban bőg)
OLGA Klassz . Most aztán le se lehet állítani .
SZÖSZI Van itt egyáltalán egy telefon?
MARCI Nincs! Azt akarják, hogy itt pusztuljunk el wifi és hírfo-

lyamok nélkül!
PETÁR Kell, hogy legyen egy biztonsági telefon . Előírás, a tör-

vény szerint is kell, hogy legyen . Ki megy el megkeresni? Önként 
jelentkezők?

MARCI Én! Telefont akarok végre a kezemben fogni! Telefont, 
telefont, telefont!

PETÁR (Marcihoz) Rendben .
IRINGÓ Én vele megyek!
PAUL Aki pedig nem szeretne úgy ugrálni, ahogy a mamipicifia 

fütyül, az foglalja el a jobb oldali sátrat . A játék nem ér véget attól, 
hogy egy néma levente nem tudott fűnyírót kezelni .

(Szöszi, Olga, Márta és Zöld Ádám beállnak Paul mögé. Iringó, 
Nagyoncool18 és Marci beállnak Petár mögé.)

BENDEGÚZ Hölgyeim és uraim, a darwini természetes kiválasz-
tódás csodája: a csapatok összeálltak!

MÁRTA Na mi van, Iringó? Nem tartasz a nővéreiddel?
IRINGÓ Sehol sincs megírva, hogy együtt kell nyomulnunk .
PAUL Pedig épp jól jönne egy ilyen csaj a menő bandában, cicukám .
IRINGÓ Ez a csaj épp a menő bandában van, bocikám .
NAGYONCOOL18 És én? Én veled vagyok, Petár, de én mit csi-

náljak…?
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PETÁR (Nagyoncool18-hoz) Te maradj itt Zolikával, nehogy vala-
mi hülyeséget csináljon .

(Iringó és Marci lelépnek. Petár csapata elfoglalja a jobb oldali sátrat. 
Petárék a bal oldalit.)

BENDEGÚZ Kedves nézőink! A játék folytatódik, még ha 
a résztvevők azt  hiszik, hogy szünet van . Megkérem bájos 
androidasszisztensemet, hogy hozzon be egy Iskra ETA 80-as 
telefont a réges-régi jugoszláv időkből . Nosztalgiázzatok velünk, 
barikáim!

(Belép az egyik asszisztens egy Iskra 80-assal. [Ifjú színészeink kedvéért: 
az egy tárcsázós piros telefon. Kábé mindenkinek olyan volt a nyolcva-
nas években.] Iringó és Marci maradnak, találnak egy telefont.)

MARCI Ez mi?
IRINGÓ Egy telefon . . . Legalábbis annak látszik .
MARCI Szuper! Én akarom, én!
IRINGÓ Várj már! Nem gyanús, hogy ez eddig nem volt itt?
MARCI Kit érdekel, engedj oda! (A telefonhoz rohan) Hol van en-

nek a kijelzője?
IRINGÓ Ez egy olyan . . . régi izé . Nincs kijelzője .
MARCI Akkor hol nézi meg az ember a Messengerét?
IRINGÓ Ezeken nincs Messenger . Ezen tárcsázni kell .
MARCI Azt értem, de hol vannak a gombok?
IRINGÓ (mutatja a levegőben) Tárcsázni, te debil .
MARCI (tekeri a gombokat összevissza) Ez az izé sípol .
IRINGÓ Hogyhogy sípol?
MARCI Így: túúúú . . . tu-túúúú . . . Ez normális?
IRINGÓ Fogalmam sincs .
MARCI Várj, odébb viszem, hátha itt nincs térerő . (Teljesen be-

legabalyodik a kábelbe) Ja, hogy töltőn van! (Kihúzza) Most meg 
süket…

IRINGÓ Add már ide! (Visszadugja a kábelt, felveszi a kagylót) 
Mennyi a rendőrség telefonszáma?

MARCI 911 .
IRINGÓ Az az amerikaiaknál van, te lüke .
MARCI Várj, megnézem a… (Rájön, hogy nincs nála a telefonja) 

guglin .
IRINGÓ Fölösleges . Itt vannak a fontos hívószámok a telefonra 

ragasztva . (Tárcsáz.)
MARCI (úgy nézi, mint egy istennőt) Ezt hol tanultad?
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IRINGÓ Sokat nézek régi filmeket .
MARCI A kilencvenes évekből?
IRINGÓ Nem, még a fekete-fehérekből .
MARCI Én is megpróbáltam egyszer, de rám jön a szédülés, ha 

nincs 3D meg dolby surround .
IRINGÓ Mindegy, úgyis feliratosak .
MARCI (rosszul van) Ilyet többet ne mondjál! Már annak a gondo-

latára is rosszul vagyok, hogy valami nem szinkronos .
IRINGÓ (vonalat kap) Na végre! Halló! Halló, rendőrség?! Miért 

susog ez a vacak? Van itt egy halott… hallanak engem? Itt va-
gyunk egy játékban, a… Az isten tudja, hol vagyunk, mérjenek be 
a szám alapján, vagy mit tudom én! Van egy halott! Egy olyan kö-
zépiskolás forma . Kinyírta a fűnyíró! (Földhöz vágódik) Ááááááá!

MARCI Mi volt ez?
IRINGÓ Áram… Ez az izé megrázott .
(A sátrakban fény gyúl.)
BENDEGÚZ (valahonnan kívülről szól a játékosokhoz) Kedves ver-

senyzők! Ideje nyugovóra térni . Holnap egy nehéz nap vár rátok . 
Jó éjszakát!

PETÁR Létezik, hogy ezek nem vettek észre semmit?
NAGYONCOOL18 Mármint hogy lehetséges-e, hogy nem vették 

észre, hogy egy hulla fekszik a sátrak közt?
PETÁR Azt hát .
NAGYONCOOL18 Kizárt . Mindenhonnan kamerák figyelnek, 

van belőlük vagy száz .
PETÁR Én nem látok egyet se .
NAGYONCOOL18 Mert tordai gyártmány . A Pannon Rádióban 

mondták .
(Reklámjelzés.)
ASSZISZTENS 1 Biztonságban akarja érezni magát?
ASSZISZTENS 2 Netán meg akarja lesni a szomszédját zuhanyo-

zás közben?
ASSZISZTENS 1 Vásároljon ön is tordai fejlesztésű Kukker 2 .1 

láthatatlan kamerát!
ASSZISZTENS 2 Kukker 2 .1!
ASSZISZTENSEK Hogy semmi se maradjon rejtve!
(Közben Iringó és Marci visszaérnek a táborba.)
PAUL (a visszatérő Iringót nézi) Hogyhogy a húgotok a másik csa-

patban kötött ki?
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OLGA Mit tudom én, mindig a saját feje után csámborgott az ár-
vám .

MÁRTA Miért, mi nem vagyunk elég jók neked, Palika?
PAUL Ne hívj így . Hogy hangozna a világhírnév küszöbén az, 

hogy Palika?
MÁRTA Megmasszírozzalak elalvás előtt, Paul?
OLGA Megmasszírozzunk elalvás előtt?
PAUL Majd holnap .
PETÁR Sikerült?
IRINGÓ Nem tudom . Elmondtam mindent, de susogott a vonal, 

fogalmam sincs, hogy hallotta-e valaki .
PETÁR Marci?
IRINGÓ Talált egy térképet a táskájában, és most megpróbál beje-

lentkezni rajta . (Nagyoncool18-hoz) A kisDJ hogy van?
NAGYONCOOL18 Egy ideig még pityergett, aztán beleszuny-

nyadt .
PETÁR Nem értem… Ha látják kint, hogy itt mi történik, akkor 

miért nem jön senki? Miért nem jönnek el a halottért? Vagy miért 
nem állítják le az egészet? És miért fáj a mája mindenkinek az 
egészre a másik csapatból?

IRINGÓ Fáj a mája? Mit akarsz ezzel?
PETÁR Áh . . . Nem mondtam semmit . Aludjunk .
(Zene. A szereplők rémálmait láthatjuk-hallhatjuk.)

No 3. Mint a kosz
DJ ZOLIKA Mi ez a szar, ez nem zene, a 3+2, no az zene – ezt or-

dítja anyám, miközben egy szülői értekezleten állunk az általános 
iskolában, a hangszóróból bömböl a Skyllrex, és mindenki rajtam 
röhög, és én nem értem, hogy a Barna Zoli miért röhög, amikor ő 
is ezt a zenét hallgatja, és akkor lenézek és rájövök, hogy meztele-
nül állok mindenki előtt .

ÁDÁM Apám hentesbárddal a kezében jön utánam a spájzba – 
merthogy egyébként hentes –, és már megint azt kérdezi, hogy ki 
ette meg az összes sárgarépát . Pedig nem én voltam, én a brok-
kolira járok rá titokban, mert azt senki más nem falja . Akárhogy 
könyörgök, nem enged ki, hanem becsukja maga után az ajtót, és 
azt mondja a hentesbárddal felém közelítve, hogy…
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KÓRUS
Te kis vacak, te szalmabáb, te lépfene, te gépzene,
a jóbanyád is köpne rád, te millenáris szégyene,
ki átölel, ki felsegít, az jobb, ha rögtön felpofoz,
mert kis bohócnak látszol, ámde annyit érsz csak, mint a kosz!

MÁRTA Álmomban nézzük a Travel Channelt a nővéremmel…
OLGA Álmomban is a Travel Channelt nézzük, és közben azon 

vitatkozunk, hogy az Eiffel-torony a szebb vagy a Kreml, és ott 
hevernek mellettünk a repülőjegyek, a múlt héten vettük őket, 
még csak nem is fapados…

MÁRTA … .hanem igazi luxusgép, csak épp nem tudjuk, hová 
tart, és akkor benyit valaki a szobába és felgyújtja mindet .

OLGA „Nem mentek ti sehova se!”
NAGYONCOOL18 Éjszaka van és megyek az utcán, valaki jön 

utánam, én meg szaladni kezdek, mint ébren is . Szóval az a va-
laki rohan utánam, és én nem látom, de akkor is tudom, hogy az 
egy navijács, most épp nem tudom, hogy Zvezda-e vagy Partizan, 
vagy ne adj isten Spartak, pedig szoktam tudni, és amikor utolér 
és fejbe ver a baseballütővel, akkor is csak ordít velem, mintha még 
mindig üldözne . . .

KÓRUS
Csak sírsz, hogy ennél többre vágysz, de ennyi az, mit érdemelsz,
lásd, élni hagynak, kuss tehát, belőled ember úgyse lesz!
Egy nyávogó kis kripli vagy, ki bárhol jár, ott kárt okoz,
és folyton többért sír a szád, de annyit érsz csak, mint a kosz!

MARCI Tizenkét ablak van nyitva, plusz a Tinder meg az 
Instagram, erre hirtelen törli a Fészbuk a profilomat! Elkezdem 
írni a panaszlevelet, erre lemerül a telefonom . Sebaj, mondom, 
feldugom . Mármint tölteni . Erre abban a pillanatban, hogy be-
csatlakoztatom a falba, hopp, felrobban az Ájfon . Jó, akkor majd a 
gépről folytatom . Bumm! Áramszünet, nincs se tévé, se internet, 
se telefonvonal, csak én vagyok egyedül a sötétben, és kiabálni 
akarok és ordítani, de az internet nélkül csak valami görcsös re-
csegés jön ki a számon!

SZÖSZI Feketébe öltözve állok egy sírnál és csak tekingetek szer-
teszéjjel, merthogy nem igazán tudom, hogy kit temetnek, csak a 
bazi sok virágot látom meg a gyászoló tömeget . Biztos valaki, akit 
ismerek, mert mindenkit ismerek a temetésen . Aztán kijön a pap, 
felnyitja a koporsót és benne a vágyaim vannak . . . az, hogy még 
lehet belőlem valami .
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PAUL Nem merem felkapcsolni a villanyt a fürdőszobában, egész 
egyszerűen nem merem . Ha felkapcsolom, akkor meglátom, hogy 
ki néz rám ott a sötétben . Aztán valaki mégiscsak fölgyújtja a 
villanyt, klikk, és egy idősödő klosár áll velem szemben, nagyon 
gonosz és nagyon keserű, és én rájövök, hogy ez én vagyok, én 
magam, aki felett elmúlt az idő . És ordítok . Magamra ordítok .

KÓRUS
Egy reszkető csöpp pincsi vagy, egy gyáva féreg, semmi más,
kit felzabál a nagyvilág, de rossz ebédként majd kihány!
Te céltalan, te hasztalan, mi rombol és nem létrehoz,
te földi létnek vírusa, te annyit érsz csak, mint a kosz!

IRINGÓ Kamerákat látok, mindenfelé csak kamerákat és nem tu-
dom, ki néz a másik oldalról . Előttem egy holttest . Lehet, hogy 
azé a srácé, akit elütött a fűnyíró . Anyám közben telefonon beszél 
velem és elmondja, milyen büszke ránk, hogy benne vagyunk a 
tévében, és arról beszél, hogy jó ez a műsor, jó, de egy kicsivel több 
vér kéne bele . . .

PETÁR Én nem álmodom . Nem szoktam álmodni . Minden meg-
van a valóságban, ami elegendő egy lidércnyomáshoz . Vannak 
barátaim, többnyire külföldön . Van egy macskám, a múlt héten 
elcsapta egy újgazdag mitugrász Porschéja, amikor áthajtott a pi-
roson . Vannak szüleim, akikkel még mindig együtt élek, és akik 
mindennap kiosztanak .

KÓRUS
Te senkinek sem kellesz így, egy senki vagy, egy kisbetű,
egy szarrakás, egy pattanás, egy viszkető kis lótetű! 
Mit bőgsz, azt kívülről tudom, a skála blőd, a nóta rossz,
hát mindhiába ordibálsz, mert annyit érsz csak, mint a kosz!

(Sötét. Mindenki alszik tovább, mintha semmi se történt volna.)

NEGYEDIK RÉSZ: TÁBORTŰZ

(Reggel.)
BENDEGÚZ Jó reggelt, új generáció!
MIND (kurva álmosan a sátrakból) Csak még öt percet… Ne, korán 

van még… Anyu, hagyj még aludni . . .
BENDEGÚZ Álmoskák vagyunk?
(Egy android rohadt hangos kürtszót hallat. Mind kirohannak a sátraik-

ból, a fülüket fogva.)
BENDEGÚZ Szóval újfent: jó reggelt, új generáció!
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MIND Jó reggelt…
BENDEGÚZ Reméljük, jól aludtatok, és teljes erőbevetéssel ké-

szen álltok az új fordulóra .
MIND Készen állunk…
DJ ZOLIKA Bendegúz… nem tudom, vágják-e, de tegnap este . . .
BENDEGÚZ Akkor kezdődjön az új forduló!
DJ ZOLIKA Bendegúz úr, ott a sátor mögött fekszik a menedzse-

rem, asszem, kinyiffant . . .
BENDEGÚZ Megkérem kedves androidasszisztenseimet, hogy 

hozzák be a következő fordulóhoz szükséges eszközöket .
ASSZISZTENS 1 Íme a Gomboson gyártott, ezért kicsit elrajzolt 

Vajdaság-térkép!
ASSZISZTENS 2 A legjobb minőségű tűzifa és egy kanna ben-

zin, egyenesen Pobedáról!
ASSZISZTENS 1 Egy pengeéles fejsze a kishegyesi Fel, fel, ti 

rabjai a földnek szakszervezet ajánlásával .
BENDEGÚZ Mindez természetesen megrendelhető az alább lát-

ható telefonszámon .
PAUL Jó, de mi a feladat?
DJ ZOLIKA Báró Bendegúz úr, a menedzserem kinyiffant!
BENDEGÚZ A játékosok egy része elmegy és beszerzi az ebédhez 

szükséges dolgokat . A másik része itt marad tábortüzet rakni .
PAUL Rendben: az én csapatom most elindul és…
BENDEGÚZ Nem, nem . Te, te és te (Szöszi, Iringó, Paul, DJ Zo-

lika és Nagyoncool18) maradtok tüzet rakni . Ti pedig (a maradék) 
indultok a szomszéd faluba . Sok szerencsét, új generáció…

PAUL Ennyi? Azt hittem, ez a forduló már kicsit komolyabb lesz .
PETÁR Épp ez az . Kicsit túl egyszerűnek tűnik, aztán hopp, vala-

kit véletlenül elmeszel a fűnyíró…
PAUL Elég volt a vészmadárkodásból, Vuk-diplomás!
OLGA Mi ez az izé?
MARCI Térképnek látszik…
MÁRTA Na jó, de mik ezek a keresztek?
ÁDÁM Gondolom, ott van a kaja .
MARCI Ugyan, hagyjuk már a fenébe ezt a régimódi izét, mind-

járt megnézem a… (Rájön, hogy nincs nála a telefonja) …Google 
Mapsen .

PETÁR Induljunk . De csak szép lassan .
PAUL Betoji szarcsimbók .
PETÁR Mondd, neked valami bajod van velem?
PAUL Azonkívül, hogy nem bírom a pofádat, semmi .
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(Az egyik rögtönzött csapat tagjai [Paul, Olga, Márta, Ádám és Marci] 
elindulnak.)

MÁRTA Te, figyelj, miért jársz úgy, mintha beszartál volna?
PETÁR Igyekszem vigyázni, hogy semmi baj ne történjen .
OLGA És azt ezzel a békamozgással szándékoztad elérni?
MÁRTA Lúzer!
MARCI Én nem bírom tovább! Ez a térkép nem jelzi a 

McDonaldsokat, és ha rá akarok nagyítani, szakad!
PETÁR Áááááá, mi volt ez?
MARCI Mi?
PETÁR Valami megmozdult a fűben .
ÁDÁM Hol?
PETÁR Ott . Meg ott is .
ÁDÁM Aha . Az ott egy crotalus horridus .
MÁRTA Magyarul, ember!
ÁDÁM Egy fekete farkú csörgőkígyó .
OLGA Jó, de nem veszélyes, vagy igen?
ÁDÁM Halálos . De nem kell izgulni, csak Dél-Amerikában él .
(Felfogják és menekülni kezdenek, felmászva a falra. Közben a másik rög-

tönzött csapat [Szöszi, Iringó, Paul, DJ Zolika és Nagyoncool18] fát 
vág.)

DJ ZOLIKA Jaaaaaaj!
PAUL Mi a fene történt?
DJ ZOLIKA Belebasztam a fejszével az ujjamba!
PAUL Azt kell mondanom, hogy rendkívül elégedett vagyok vele-

tek . Ha az én csapatomban lennétek, már átvágtam volna a saját 
torkomat .

IRINGÓ Kéred a baltát?
PAUL Csak azt nem értem, kis csincsillám, hogy te mit keresel 

ezekkel? A nővéreid például nem kértek ebből az árvanyusziból .
IRINGÓ A nővéreim valami torz Instagram-világban élnek, ahol 

egy kilógó mellszőr már fél siker .
PAUL Mér’, nem az?
IRINGÓ  . . .Te tulajdonképp mit csinálsz?
PAUL Tábortüzet . (Totál nem hasonlít.)
IRINGÓ Menj odébb, majd én .
(Paulék közben felmásztak a falra.)
PAUL És most mit csinálunk?
OLGA Ezekből van vagy húsz!
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ÁDÁM Huszonkettő . Pontosan .
MARCI Áááá, majdnem elkapta a bokámat egy!
OLGA Még mindig úgy gondolod, hogy Dél-Amerikában élnek?
ÁDÁM Oké, lehet, hogy megszöktek a palicsi állatkertből .
PAUL Szerintem meg szándékosan rakták ide őket .
OLGA Ott! Nézzétek!
MARCI Mi az?
MÁRTA Egy csomag . A kígyók között, pont középen…
ÁDÁM Mi lehet az?
PAUL Attól tartok, az ebédünk .
(Iringó legyártotta közben a tábortüzet.)
PAUL Honnan tudsz te ilyet?
IRINGÓ Olvastam A legyek urában .
PAUL Az valami Marvel-képregény?
IRINGÓ …Na ezért vagyok a Petár bandájával és nem a tiéddel .
SZÖSZI (benzineskannával jő) Nézd, Paul, locsolok rá ebből egy 

kicsit .
IRINGÓ Csak óvatosan azzal az izével!
SZÖSZI Miért, épp csak rálöttyintek, hogy rendesen megfogja .
(Paulék megpróbálják valahogy elérni a csomagot a falról.)
BENDEGÚZ Jaj, kedves véréhes és könnyszomjas nézőink, hány-

féleképp meg lehet halni ebben a játékban! Vajon a fejsze viszi le 
valaki kezét? (Egy asszisztens baltával Zolika mögé áll) Vajon meg-
eszik őket a kígyók? Vajon kigyullad valaki a tűzre öntött benzin-
től? (A másik asszisztens gyújtót villant Szöszi mögött) Vajon leesnek 
egy szakadékba? Elnyeli őket a kukoricás? Eljön az özönvíz?

MARCI Ezt nézni is rossz!
PAUL Nem érem el .
MÁRTA Pedig a te karod a leghosszabb .
BENDEGÚZ Szavazzanak!
IRINGÓ Ne, ne önts a tűzre, azt se tudod, mi van benne!
SZÖSZI Kuss legyen már, tudom, mit csinálok .
BENDEGÚZ Na, melyik legyen az?
PAUL Egyikünknek ki kéne hajolnia úgy, hogy a többiek tartják .
MARCI Majd én megtartalak, Petár!
PAUL Ádám, nem lehetne, hogy inkább te tartasz meg?
BENDEGÚZ Szavazzanak!
SZÖSZI Állj el az útból, szuka!
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IRINGÓ Nem!
ÁDÁM Kapaszkodj!
PAUL Basszus, le fogok esni…
BENDEGÚZ Szavazzanak már!
(Paul elkapja a csomagot, és mászni kezdenek visszafelé. A tűz meggyúl, 

és nem történik semmi baj.)
PETÁR Itt a kaja… (Van itt sütni való hús, némi gyümölcs, ilyesmi.)
ÁDÁM Most komolyan egy marék döghúsért kockáztattuk az éle-

tünket?
PAUL Na végre, mi tartott ennyi ideig?
ÁDÁM A csörgőkígyók .
PAUL A mik?
PETÁR Emberek, itt valami gáz van . Nem olvastuk el, mit írunk 

alá, és asszem, ez a játék egy kicsit másról szól, mint gondoltuk .
PAUL Ugyan már!
MÁRTA Láttuk a csörgőkígyókat, Paul!
PAUL Fogadjunk, hogy gumiból voltak .
ÁDÁM Nem is létezhettek volna itt, a Vajdaságban .
PAUL Jól beetetted a csapatomat . Klasszul taktikázol, jófiú . Elis-

merésem .
PETÁR Ez nem taktika .
SZÖSZI Hagyjátok már abba, éhes vagyok .
PETÁR Eljut egyáltalán a pixeles agyadig, amit mondok?
PAUL Te velem így nem csetelsz, hernyó .
(Majdnem összeverekednek, amikor… megérkezik a rendőrség. Pontosab-

ban Bendegúz rendőrnek álcázva.)
BENDEGÚZ Šta se ovde događa?
(Kurva nagy csönd.)
BENDEGÚZ … Šta, niste me čuli, pička vam se ogadila, šta se 

dešava ovde?
IRINGÓ Mit mond?
PETÁR Én se értem…
NAGYONCOOL18 Szerbül beszél .
MARCI Mindjárt beírom a… (Rájön, hogy nincs nála a telefonja) …

Google Translate-be .
BENDEGÚZ Hajde, da vidim lične karte, redom .
NAGYONCOOL18 Asszem valamilyen kártyát keres rajtunk .
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PETÁR Most komolyan senki nem beszél itt szerbül?
MÁRTA Te sem beszélsz .
OLGA Észak-vajdaságiak vagyunk, baszd meg, nem poliglották!
BENDEGÚZ Vi ste zvali telefonom, zar ne? Prijavili ste ubistvo .
IRINGÓ A telefonról beszél valamit…
MARCI Igen! Mi telefonáltunk!
MÁRTA (mutogatja) Gyerek . Fűnyíró . Kinyiff . Kaput . Uff-uff!
PETÁR Hulla! Dead people, I see dead people! Ott!
BENDEGÚZ Šta mi sad sereš na amerikanskom? Oni su nas 

bombardovali, a ti mi ovde sereš na amerikanskom .
SZÖSZI Na ebből nekem elegem van . Hol az a kurva ebéd? (Megy 

és eszik.)
BENDEGÚZ Dakle, šta se tačno ovde dogodilo, gde je mrtvac, 

gde je lična karta mrtvaca, da li ste identifikovali mrtvaca i tako 
dalje .

DJ ZOLIKA Én ezt megverem .
BENDEGÚZ Jeste li vi možda znali preminulu osobu?
DJ ZOLIKA Szoba? Semmiféle szoba nincs itt, ember!
BENDEGÚZ Dobro, pokažite mi mrtvaca .
DJ ZOLIKA Halál, bazmeg, nem érted? Meghalt! Nyekk! Puff-

puff!
BENDEGÚZ Šta je, ti sad meni pretiš? (Pisztolyt fog rájuk.)
PETÁR Valamit félreértett . Mármint szerintem .
DJ ZOLIKA Ott! Hulla, baszd meg, hulla! A kévében . Kéve! U 

kévu!
BENDEGÚZ Šta? Ti meni spominješ kevu? Moju kevu?
DJ ZOLIKA Ne, ne lőjön!
OLGA Most meg min kapta föl így a vizet?
BENDEGÚZ Ti mi spominješ moju divnu sremsku mamicu? Koja 

me je gajila, volela? Pa pušite mi svi redom! (Elmegy.)
DJ ZOLIKA Hé! Hé, hova megy? Ott fekszik egy halott, hogy 

verte volna meg az isten!
(Abban a pillanatban, hogy a rendőrség távozik, Szöszi fuldokolva ösz-

szeesik.)
OLGA Gyertek már, ez félrenyelt!
PETÁR (gyanakodva) Félrenyelt…?
PAUL Tudja valaki azt az izé fogást, amikor a gyomrát nyomod?
ÁDÁM Heimlich-fogásnak hívják .
PAUL És tudod?
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ÁDÁM Dehogy tudom .
DJ ZOLIKA (a rendőr után) Jöjjön vissza! Hívja a mentőket!
NAGYONCOOL18 Gyerünk, nyomd!
DJ ZOLIKA (a rendőr után) Jöjjön már vissza!
PETÁR Már késő…
(Szöszi ott fekszik kiterítve.)
BENDEGÚZ Ó, a jó öreg mérgezett alma, szimbólumok egész 

tárháza a Hófehérkétől a Tell Vilmosig…
ASSZISZTENS 1 Vegyenek önök is Pacov Ubica 2000 patkány-

irtót!
ASSZISZTENS 2 Egyedül a temerini Nyírd A Férget cégnél!
ASSZISZTENS 1 Ha most telefonál, egy borotvákkal felszerelt 

távirányításos egérfogó is jár vele .
BENDEGÚZ Figyelem, játékosok: gyónás!
DJ ZOLIKA Most? Mi a fene folyik itt?
BENDEGÚZ Gyónásra szólítom fel Petárt és Pault .
PETÁR Hallottad, bőgőmasina . Gyónás .
PAUL Mi?!
PETÁR Ember, most halt meg valaki…
PAUL Félrenyelt, van ilyen . Készen állok! Én még nagyon jól bí-

rom a játékot, imádom a közönséget, a közönség is imád engem…
BENDEGÚZ Nem, nem, nem, a közönségnek ilyesmire nincs 

szüksége . Minket csak a legtitkosabb gondolataid érdekelnek!
PAUL Semmi gond, előállok én a farbával, csak…
BENDEGÚZ Dalra, bölömbika!
(Hirtelen fényváltás. Zene.)

No 4. Féregdal
PAUL

Haza nem mehetek már,
ott most mindenki szurkol, a tévébe bambul .
És az én nevem súgják,
végre valaki feltör a sárga mocsokból .
Más itt nem lehet nyertes,
jelkép lettem, egy álom, egy kincs a családnak .
Szemük oly veszedelmes,
mert egy sohase jósolt, egy új jövőt látnak .
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Akkor a nőket végre már nem csak megnézem,
nem csak apróban túrok, mert végre lesz pénzem! 
És nem félek, az éjszaka végül majd kint ér,
és a csehóban előre köszön a pincér,
és a nevem egy szebb név, a hírnévre rímel,
és a kocsim is új, sok száz lóerőt bír el,
és az egyik nap nem lehet, mint az a másik, 
hisz a féreg is mind csak a fény fele mászik!

PETÁR
Futva jöttem el onnan,
ahol nem voltak álmok és szürke a naptár .
Azt a földet eldobtam,
ahol éjszín a föld és a dögvész a nagy sztár .
Apu tombol és ordít,
de ha eljön az éj, imát értem mond sírván .
Anyu harangot kondít,
de ha álmodik rólam, szebb holnapot kíván .

Akkor a nőket végre már nem csak megnézem,
nem csak apróban túrok, mert végre lesz pénzem!
És nem félek, az éjszaka végül majd kint ér,
és a csehóban előre köszön a pincér,
és a nevem egy szebb név, a hírnévre rímel,
és a kocsim is új, sok száz lóerőt bír el,
és az egyik nap nem lehet, mint az a másik, 
hisz a féreg is mind csak a fény felé mászik!

PAUL
Nekem meg kell ezt nyernem,
mert ott kinn a sok szempárba vissza kell nézzek!

PETÁR
Nekem nincsen más tervem,
csakis így lesz az én életem ez az élet!

EGYÜTT
Akkor a nőket végre már nem csak megnézem,
nem csak apróban túrok, mert végre lesz pénzem!
És nem félek, az éjszaka végül majd kint ér,
és a csehóban előre köszön a pincér,
és a nevem egy szebb név, a hírnévre rímel,
és a kocsim is új, sok száz lóerőt bír el,
és az egyik nap nem lehet, mint az a másik, 
hisz a féreg is mind csak a fény felé mászik!



57

BENDEGÚZ Hát nem bájos ez a giccs ifjú führereink koponyájá-
hoz tapadva? Hát nem csupa hit, remény és szeretet? Ezt akartá-
tok? Bizony, hogy ezt akartátok! És most: szünet!

ÖTÖDIK RÉSZ: TEMETÉS

(Mindenki ráveti magát a kajára, és zabálni kezd.)
PETÁR Ne! Hülyék, ettől egy perce fulladt meg valaki! Lassab-

ban! Álljatok le! Ne egyél, hallod, ne egyél! (Feladja) Ezek a vaj-
dasági kölkök a haláltól se félnek, ha zabálhatnak… (Észreveszi 
Iringót) Te nem eszel?

IRINGÓ Nincs étvágyam .
PETÁR Nekem sincs .
IRINGÓ Azon gondolkodom, hogy nem kellene-e őket . . . eltemet-

ni?
PETÁR Majd ha abbahagyták a zabálást . Bár ez a Paul előbb állna 

be vezényszóra egy zsákfutásra, minthogy elhantolja a saját anyját .
IRINGÓ …Vajon ez még a játék?
PETÁR Micsoda?
IRINGÓ A rendőr, a fulladás, a fűnyírós baleset… Ha ugyan bal-

eset volt… Vajon azok ott kint… tényleg a fejünkbe látnak? Tény-
leg olvassák, hogy mit gondolunk?

PETÁR Áh, biztosan csak valami felszínes izé . „Most az anyjára 
gondol .”

IRINGÓ Én nagyon nem komálnám, ha a fejembe kukucskálná-
nak .

PETÁR Miért?
IRINGÓ Á, mindegy .
BENDEGÚZ Én nagyon utálom a realista párbeszédeket . Ti nem 

utáljátok a realista párbeszédeket, én nyájam? „Jaj, vajon ez még a 
játék?”, hiszen úgysem ez jár a fapados fafejükben . Nézzük meg 
ezt a jelenetet még egyszer!

(A jelenet visszacsévélődik az elejére, és újrakezdődik.)
PETÁR Ne! Hülyék, ettől most fulladt meg valaki! Lassabban! 

Álljatok le! Ne egyél, hallod, ne egyél! (Feladja) Ezek a vajdasági 
kölkök a haláltól se félnek, ha zabálhatnak… (Észreveszi Iringót) 
Te nem eszel?

IRINGÓ Inkább kettyintenék egyet .
PETÁR Arra itt is igény mutatkozik .
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IRINGÓ Hagyjuk ezt a hülye játékot, és népesítsük be a Vajdasá-
got!

PETÁR Beviszlek a kukoricásba, véresre szívom a melled, lehán-
tom a bugyid, bevágom, hogy attól nyekkensz!

IRINGÓ Az ilyeneknek miért mindig csak a szája nagy?
PETÁR Az ilyeneknek más is nagy, nem csak a szája .
IRINGÓ Akkor meg gyerünk már!
PETÁR Nem bírok .
IRINGÓ Miért nem?
PETÁR Mert lehet, hogy a nézőknek nem tetszik .
IRINGÓ Teszek a nézőkre, gyerünk a csuhéba!
PETÁR Nem állhatok fel, mert felállás esete forog fenn .
IRINGÓ Akkor csináljuk ülve .
PETÁR Lehet, hogy elkezdhetnénk… egy csókkal?
IRINGÓ Kezdetnek nem rossz .
(Egy pillanat csönd, aztán a Délvidék Valóságshow első csókja. Ezt a cso-

dás pillanatot az egyik android szakítja félbe, aki egy fejszét állít mel-
léjük a földbe.)

IRINGÓ Mi az?
PETÁR Egy fejsze . Majdnem eltalált .
IRINGÓ Mi a fene folyik itt?
PETÁR Azt hiszem…
IRINGÓ Mondd már!
PETÁR Nem . Nem most . Majd később .
(A csapatok átrendeződnek: temetés következik. Középütt a két hulla.)
OLGA És ki lesz a pap?
PETÁR Pap nincs, úgyhogy csak kommemoráció lehetséges .
PAUL Kommemo-mi?
PETÁR Megemlékezés .
PAUL Te engemet ne javítsál ki, jól van?
DJ ZOLIKA Én majd megemlékezem Zéről, jó?
IRINGÓ És Szösziről? Róla ki fog?
ÁDÁM (lemondóan) Majd én . Végül is a vegán létbe pusztult bele .
PAUL Kéne valami muzsika is .
IRINGÓ Mi jártunk templomi kórusba .
MÁRTA Jaj ne, már megint?
OLGA Azt hittem, soha többé nem kell ilyesmit csinálnom .
(Olga, Márta és Iringó beállnak a kórusba.)
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No 5. Adj, uram!
OLGA, MÁRTA, IRINGÓ

Itt nyüzsögtek folyton, most a test kinyúl, a szív leáll .
Adj, uram, egy röpke órát, míg a lelkük messze száll!
Tudjuk mind, ez lesz a vége, feldobott kő ránk esik,
adj nekik egy múló percet, egy utolsót adj nekik!
Mind a kettő bűntelen volt, mind a kettő tévedett,
add, uram, hogy mind a ketten újra hozzád térjenek!

ÁDÁM (temetési beszédet mond) Szóval… a Szöszi jó csaj volt… a 
maga módján . És hát sajnáljuk, hogy nincs itt köztünk tovább… 
És igaz, hogy a zöldségevésbe halt bele, de ez ne tántorítson el 
senkit . A hús rossz! A hús méreg! Aki húst eszik, az a természet 
alaptörvényei ellen vét!

PAUL Ádám…
ÁDÁM Mi az?
PAUL Vagy abbahagyod, vagy mehetsz játszani az óriásbébi csa-

patába .
ÁDÁM (nem igazán tud mit mondani) Ámen . . . vagy mi .
PETÁR Te jössz, Zolika .
DJ ZOLIKA (temetési beszédet mond) Ő volt a világ legjobb me-

nedzsere, bár a trešnjevaci Koszovó diszkónál nem igazán ért to-
vább a Messengere, de azért szép perspektíva volt benne . Ami-
kor mondtam, hogy benevezek a Délvidék Valóságshowba, akkor 
azonnal mondta, hogy benevez ő is, és azt írta aznap éjjel, hogy… 
hogy . . . (bőgni kezd)

PAUL Na bravó, ez már megint picsog .
PETÁR Nem akarsz minimális tiszteletet tanúsítani, netcsillag?
KÓRUS

Itt nyüzsögtek folyton, most a test kinyúl, a szív leáll .
Adj, uram, egy röpke órát, míg a lelkük messze száll!
Tudjuk mind, ez lesz a vége, feldobott kő ránk esik,
adj nekik egy múló percet, egy utolsót adj nekik!
Mind a kettő bűntelen volt, mind a kettő tévedett,
add, uram, hogy mind a ketten újra hozzád térjenek!

BENDEGÚZ Én nagyon szeretem a hantolásokat, barikáim . Ti 
nem? A temetéseken mindenki áhítatos arccal ül, de ki tudja, mit 
őrölnek kicsi szívük kicsi malmai! . . . Mi! Mi tudjuk!
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PAUL (a titkos gondolatait halljuk) Megölöm ezt a mitugrász Petárt, 
egész egyszerűen megnyúzom, ő lesz a harmadik, aki itt fekszik .

PETÁR (a titkos gondolatait halljuk) Miért nem vittem el Iringót a 
kukoricásba? Milyen szexin énekli a gyászkórust!

ÁDÁM (a titkos gondolatait halljuk) Én mindjárt megeszem ezt a 
nyers kukoricát, ha nem adnak valami normális kaját .

MARCI (a titkos gondolatait halljuk) Ha azonnal nem kezdek erről 
live közvetítést a Facebookon, el fogok ájulni…

NAGYONCOOL18 (a titkos gondolatait halljuk) Ez a DJ Zolika 
annyira férfiasan édes, amikor sír!

DJ ZOLIKA (a titkos gondolatait halljuk) Miért babirkál a szemével 
ez a kis különc? Összekoszoltam magam? Sáros a vadiúj patikám?

KÓRUS
Haladjunk már, jaj, de unjuk, hagyjuk ezt a hajcihőt
szusszanásra, új erőre, adj, uram, egy kis időt,
más a dolgunk, játszanunk kell, véres tóba száll a nap .
Add, uram, hogy véget érjen és a sírba fúljanak,
add, hogy őket elfelejtsük, akkor újra játszhatunk!
Add, uram, túl hogy mi éljünk – hogy ki hal meg, rászarunk!

BENDEGÚZ Éjszaka van, és hőseink már nem rémálmodnak… 
új elfoglaltságokat találtak maguknak . Miket is lelünk ebben a 
rögtönzött sátortáborban, édes vérszomjas báránykáim?

ASSZISZTENS 1 Megtudhatják, ha kézbe veszik ezt a mindössze 
tizenkétezer dinárba kerülő…

ASSZISZTENS 2 …sötétben is látó…
ASSZISZTENS 1 …a zentai cukorgyár utódcégében gyártott… 
ASSZISZTENSEK Setyerána Szemüveget .
(Iringó Petár mellé húzódik.)
IRINGÓ Alhatok ma veled, Petár?
PETÁR Fázol?
IRINGÓ Fázom…
PETÁR Akkor gyere…
(Márta és Olga Paul hálózsákjába bújnak.)
PAUL (félálomban) Mmm, ez nagyon jó… egy kicsit lejjebb… Ó, 

Iringó…
MÁRTA Iringó az anyád!
OLGA Leiringóztál minket, te szemétláda?
PAUL Mi a fenét csináltok itt?
MÁRTA Már semmit . (Otthagyják.)
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(Marci ceruzával irkál.)
MARCI „Te egy mocskos tetű vagy, akit az állam pénzel, az ilye-

neket nem szabad odaengedni a szövegszerkesztőhöz, hogy ro-
hadt volna le a…”

NAGYONCOOL18 (kiesik a kukoricásból) Marci… te még ébren? 
Mit csinálsz?

MARCI Kommenteket írok a Magyar Szó-s cikkek alá, hogy csök-
kentsem az idegbajomat .

NAGYONCOOL18 Aha… én akkor . . . megyek is aludni .
MARCI Te… Miért van rajtad a DJ Zolika nadrágja?
DJ ZOLIKA (kiesik a kukoricásból, nadrág nélkül) Az nem az én 

nadrágom, csak nekem is van egy pont ugyanilyen, egészen ilyen, 
szerintem egy helyen vettük, igaz?

NAGYONCOOL18 Öööö… igen . Pontosan .
(Zöld Ádám a domb szélén ücsörögve füvet eszik.)
ÁDÁM Egy fűszál… Még egy fűszál… Ez kicsit sós volt . Azt a 

rohadt, de éhes vagyok… Még egy fűszál…
MIND (egy pillanatra felkapják a fejüket és odanéznek) Fű?!
ÁDÁM Nem úgy fű, idióták!
DJ ZOLIKA Én sverceltem be valamennyit a zoknimban .
MIND Adjál! Nekem is adjál már! Nincs valami erősebb?
ASSZISZTENS 1 Kedves nézőink, ez a jelenet nem jöhetett volna 

létre, ha nincs Mile, a horgosi drogbáró!
ASSZISZTENS 2 Valamint a vajdasági köztársaság határőrsége .
ASSZISZTENSEK Köszönjük!
(Mind betépnek. Hatalmas robbanás a kukoricásból.)
NAGYONCOOL18 Te Zolika . . . Ez mi volt?
DJ ZOLIKA Asszem egy egér taposóaknára lépett .
OLGA Én ettől totál belassultam .
ÁDÁM Ti belegondoltatok már, hogy a marihuánának is fájhat, 

amikor letépik?
MARCI A Háttérhatalom . Az csinálja . Meg a gyíkemberek . Te 

Paul, nem vagy te egy gyíkember tulajdonképpen?
PAUL Szerintem az Iringó, az egy gyíkember . Gyíkasszony . Gyík-

nőstény .
MÁRTA És én milyen állat vagyok, Palika?
PAUL Szurikáta . Definítive szurikáta .
(Mindenki beszív, és aludni szállingózik.)
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IRINGÓ Mit is akartál mondani délután? Tudod, amit nem akar-
tál mondani…

PETÁR Á, semmit .
IRINGÓ Azt akartad mondani, hogy az is a játék része, hogy sorra 

megmurdelnek az emberek?
PETÁR Nem . Azt akartam mondani, hogy szerintem a játékosok 

közt van egy gyilkos .

HATODIK RÉSZ: A DISZNÓVÁGÁS

(Kürtszó, az androidasszisztensek erőszakosan felkeltik a népet.)
BENDEGÚZ Jó reggelt, új generáció!
ÁDÁM De hát még éjszaka van…
BENDEGÚZ Nem, nem, a serényebb vajdasági körökben ez a reggel .
OLGA Hány óra van?
BENDEGÚZ Hat óra hat perc hat másodperc .
MÁRTA Mi a francért keltettetek fel ilyen korán?
BENDEGÚZ Mert az új feladatba a napfelkelte előtt kell belefogni .
PETÁR És mi az új feladat?
BENDEGÚZ Visszatér a három évvel ezelőtti Délvidék Valóság-

show legnépszerűbb játékfordulója . A disznóvágás!
ASSZISZTENSEK A topolyai Derék Vágóhíd támogatásával!
ÁDÁM Szó se lehet róla! Embert ölni az egy dolog, na de disznót!
PAUL Na, ide a kést, vagy mivel csinálják már ezt… (Észreveszi, 

hogy Petár bámulja) Mit nézel, kiskályha?
PETÁR Csak bele-belerévedek, hogy megjött a kedved a véron-

táshoz .
BENDEGÚZ Mivel valószínűleg életetekben egyetlen disznót 

sem láttatok még élve, a játékot megtámogatjuk egy kis segítség-
gel . Bájos asszisztenseim már hozzák is Teri néni európai licenc 
megkerülésével Feketicsen feketén főzött feketemeggy-pálinkáját .

(Az asszisztensek körbehordják a páleszt.)
PETÁR Nekem nem kell .
BENDEGÚZ Ez nem opcionális, kedves Petár .
PETÁR Szeretném tiszta fejjel végigcsinálni ezt a játékot .
BENDEGÚZ Itt nincsenek tiszta fejek . Ez a Vajdaság egyik spe-

cifikuma .
PETÁR Nálunk a családban . . .
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BENDEGÚZ Megiszod, vagy holnap literes palackot fogsz szarni!
PAUL Na mi van, beszartál egy kis lőrétől, öcsi?
PETÁR Nem szartam be, csak nem szoktam .
BENDEGÚZ Most, hogy mindenki állapotban leledzik, jöjjön a 

hajnal fő attrakciója!
(Rémületes hang valahonnan kívülről.)
BENDEGÚZ Adrián, a gunarasi fekete disznó!
ÁDÁM Ez nem csak fekete, de…
MARCI …de hatalmas is .
MÁRTA Elég veszélyesnek tűnik…
BENDEGÚZ Íme, bájos asszisztenseim már előkészítették a szer-

számokat: kötél, böllérkés, pörkölő, tányérok, bélpucoló pult s a 
többi . Lássatok hozzá!

(A színen feltűnik a disznó. Nem túl bizalomgerjesztő. Mondhatni, ag-
resszív. És masszív rohanásba kezd. Zene!)

OLGA Az anyád, fogja már meg valaki, megindult!
MARCI Ez engem kerget! Engem kerget!
(Adrián nemcsak Marcit kergeti, hanem úgy általában mindenkit. Álta-

lános a káosz.)
PAUL (megragadja a kést) Tereljétek felém!
PETÁR (ő is kést ragad) Fel fog dönteni!
PAUL Te csak ne mondd meg, kit fog feldönteni, jó? (Feldönti a 

disznó.)
NAGYONCOOL18 Ez életveszélyes!
DJ ZOLIKA Állj ide mellém!
ÁDÁM Az gáz, hogy én ebben a fordulóban a disznónak drukkolok?
IRINGÓ (megfogja a kötelet) Barmok!
DJ ZOLIKA Én kérnék szépen még egyet abból a feketicsi pálin-

kából .
IRINGÓ Valaki kösse rá a kötelet!
PETÁR Majd én!
PAUL A közelébe ne merj menni, mert…
PETÁR Mert? Akkor mi lesz? Félre találok nyelni egy almát?
PAUL Mi van?!
IRINGÓ (közben lasszót csinál a kötélből) Marci, fuss arra!
MARCI Miért pont én?
IRINGÓ Mert téged szeret .
MÁRTA Ez meg itt cowgirlnek képzeli magát .
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MARCI Jó coca! Coc-coc…
OLGA Sok volt a western, Iringó, tisztára megbolondultál!
MARCI Coc-coc, erre, itt a kukorica!
(Adrián megtorpan, és Marci után veti magát. Marci menekül.)
MARCI Meg fogok halniiiii!
BENDEGÚZ Báránykáim, a szavazás elkezdődik, elő azokkal a 

telefonokkal! Ki légyen a mi Faustunk? Ki szenderüljön jobblétre 
ebben a fordulóban?

IRINGÓ Petár, amikor rádobom ezt a vackot, akkor vesd rá magad!
PAUL Miért pont a Petár?
IRINGÓ Mert annak nem csak az Instagramon van töke .
BENDEGÚZ A homoszexuális egyedeink egyike? Szavazzanak!
PETÁR Én rávetem magam, te meg szúrd le… vagy nem is…
BENDEGÚZ A mogyorónyi agyú plázacicák valamelyike?
MÁRTA, OLGA Iringó, azonnal hagyd abba!
IRINGÓ Háromra dobom!
ÁDÁM Ez undorító, én nem is nézem .
BENDEGÚZ A kocka legyen az? Valakinek mennie kell!
MARCI Csináljatok valamit! Én nem tudok sokáig futni! Én még 

a vécére is a gurulós székkel megyek!
IRINGÓ Egy…
BENDEGÚZ Szavazzanak!
IRINGÓ Kettő…
BENDEGÚZ Szavazzanak már!
IRINGÓ Három!
BENDEGÚZ Ki bukjon el? Ki égjen a Gyehenna kénes tüzén? 

Szavazzanak!
(Iringó rádobja Adriánra a kötelet, Paul és Petár pedig egyszerre ugranak 

a disznó után.)
ÁDÁM Én ezt nem nézem tovább, kiszállok! Halljátok ott kint? 

Kiszállok!
(Elindul kifelé, és egyenesen Paul késébe fut bele. Petár ráugrik a disznóra, 

és sikerül leszúrnia.)
BENDEGÚZ A közönség szavazatai alapján mindig a buzik meg 

a niggerek halnak meg a leggyorsabban . Vagy a vegetáriánusok . 
Köszönjük a közreműködést .

ASSZISZTENS 1 A Kupuszinán kovácsolt Böllérpengét a képer-
nyő alján látható számon megrendelhetik .
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ASSZISZTENS 2 Házhoz szállítással is csak 1499 dinár 99 para .
MARCI (eddig nem vette észre a halálesetet, a disznópörkölővel pisz-

mog) Srácok, tudja valaki, hogy ez mire jó?
MIND Tedd már le azt a szart!

HETEDIK RÉSZ: AZ Y ELÁGAZÁS

(Paul Ádám hullájával. A többiek megdermednek.)
PETÁR (Paulhoz) Mit tettél? . . .
PAUL Megöltem… Asszem… Véletlen volt .
PETÁR Véletlen, mi?
PAUL Eskü . Nekem szaladt . Nem tudom, hova az ördögbe indult 

el, de nekem szaladt .
PETÁR Gyilkos! Dobd el a késed!
PAUL Csak ha te is a tiédet .
MÁRTA Ne dobd el, szerelmem!
PETÁR Dobd el, vagy neked megyek!
PAUL Petár, ne hadonássz azzal a késsel, még megvágsz valakit .
PETÁR Én már tegnap óta sejtem, hogy te ritkítod itt a játékosokat .
DJ ZOLIKA Tudtam, nekem elejétől kezdve gyanús volt!
PAUL Pofád lapos, köcsög!
OLGA Petár, ne beszélj már hülyeséget!
PAUL Petár, megbolondultál, a saját csapatomat akarnám ritkí-

tani?!
PETÁR Ki tudja, mire vagy képes, hogy bezsebelj pár plusz eurót, 

hogy aztán mutogathasd a gastarbeiter-testedet Németben .
PAUL Srácok, állítsátok már le, a mami szoknyakorca meghülyült .
BENDEGÚZ Csak emlékeztetni szeretnélek benneteket, új gene-

ráció, hogy a játékban lehetséges a kihívás intézménye .
NAGYONCOOL18 Petár, szerintem hívd ki .
IRINGÓ Igen . Hívd ki!
A TÖBBIEK Hívd ki… hívd ki… hívd ki…
PETÁR Rendben . Kihívom .
BENDEGÚZ Hát ez is megvolt, báránykáim . Megtörtént a végső 

kihívás, megnyílt a végső játék az élet-halál harcra . A következő 
állomás az Y elágazás!

(Miközben a csapatok átrendeződnek a végső küzdelemre, zene!)
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No 6. Az Y elágazás
PAUL ÉS CSAPATA

Eskü, hogy én maradok betonon, csakis én,
én csupa szárny leszek, őt viszi majd a patás,
én leszek árnya vagy ő az enyém: ez a tét,
hűti a szomjam az Y elágazás!

PETÁR ÉS CSAPATA
Jó gyerek voltam, a tegnapi nóta de fáj,
itt ül a vállamon mára a kósza kaszás!
Félelem űz, de kést odadöfni muszáj,
folyjon a vér, ez az Y elágazás!

MIND
Szívünk ha volt is, a múlt idejébe veszett
Nincs etikánk, ha az élet egy kobramarás,
gyilkol a kéz, ha a holnap miénk nem lehet,
végzet és kezdet az Y elágazás!

Nincsenek álmaink, egy csak az út kifelé,
úgy harapunk, hogy a szemfog a kőbe beváj!
Kárhozunk úgyis, de itt ez a perc a miénk,
mély szakadék ez az Y elágazás!

(Paul és Petár egymásnak esnek. A csapatok szurkolnak.)
BENDEGÚZ Ó, milyen szép küzdelem, báránykáim, micsoda 

sport, micsoda szórakozás!
PAUL Na, gyere csak közelebb, ha mersz!
PETÁR Én nem félek tőled, netvitéz .
PAUL Nekem nem úgy tűnik, hogy harcolsz; inkább mintha tan-

góznál .
BENDEGÚZ Ki marad vajon élve? A Pán Péter szindrómás 

okostojás?
PAUL Arra is kevés vagy, hogy a Nagy Vajdasági Falon átjuss, 

nemhogy új életet kezdj a határon túl, te légyköpet!
BENDEGÚZ Ki nyeri a versenyt? Az Instagram-majom műmájer 

tahó?
PETÁR Arra se vagy jó, hogy ezernél több követőt gyűjts a neten, 

te szardarab!
BENDEGÚZ Kinek szurkolnak? Kire szavaznak? Kire adják a 

voksukat?
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PAUL Csak nézd meg a csapatodat, csupa köcsög meg luvnya!
PETÁR Vigyázz a szádra, te elkényeztetett kis fattyú!
BENDEGÚZ Jól gondolják meg, a szavazatuk nem játék, a szava-

zatuk meghatározza a jövőt!
PAUL Kinyírlak, kinyírlak, és utána jól megkettyintem a kis tün-

dérkédet!
PETÁR Iringót a szádra ne vedd, te mocsok!
(Petár dühből nekimegy Paulnak – és vége.)
MIND

Ölj, ha a pénz csörög, ölj, ha csak kong idebent,
életed így lehet új öröm, új kifogás,
halnia kell, kinek nem felel így meg a rend,
életünk ennyi: egy Y elágazás!

(Egy perc néma csönd. Petár teljesen összeomlik.

Aztán kitör a tapsgép. Hirtelen fény, pompa, csillogás, konfetti.)
BENDEGÚZ Köszönöm! Köszönöm minden kedves nézőnek ezt 

a csodálatos műsort . Micsoda adás, micsoda nézettségi mutatók! 
A Délvidék Valóságshow a végéhez ért, báránykáim, és megvan a 
nyertesünk: Petár!

PETÁR Mi? Micsoda?
BENDEGÚZ Kelj fel szépen . A játéknak vége .
PETÁR Miféle játéknak? . . .
BENDEGÚZ A Délvidék Valóságshownak, te buta .
PETÁR Játék? . . .
BENDEGÚZ Na jó, amíg győztesünk magához tér, nézzék végig 

velünk az adás legnépszerűbb pillanatait .
(Újrajátszás. Végig tapsgéppel kísérve.)
BENDEGÚZ Íme, amint bájos androidasszisztenseim fűnyíróval 

esnek neki a néma menedzsernek! Nem volt kár érte, úgyse lett 
volna belőle semmi .

DJ ZOLIKA Zé!
BENDEGÚZ Íme, amint bájos asszisztenseim elrejtik a mérges 

kígyókat a fűben! Ezt szépen megoldottátok, játékosok!
IRINGÓ Tényleg… tényleg csak a show része volt az egész?
BENDEGÚZ Nézzük meg újra, ahogy Szöszi almáját patkánymé-

reggel oltjuk be! Ennyi diploma, és mégse vette észre!
MÁRTA Gyilkosok!
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BENDEGÚZ És a személyes kedvencem! Ahogy Ádám ki akar 
lépni a játékból, és asszisztenseim Paul késébe lökik!

PETÁR Nem Paul volt . Nem ő volt, hanem ti…
BENDEGÚZ Nem mi, hanem a népakarat . A nézők döntöttek ar-

ról, ki menjen és ki maradjon, ki éljen és ki haljon . És? Mit fogsz 
kezdeni a töméntelen sok pénzzel?

PETÁR Én… mi? . . . én… azt terveztem, hogy külföldre költö-
zöm… de…

BENDEGÚZ De hát kedves Petár . . . hiszen tudod, hogy már ré-
ges-régen zárva a határ . Innen nem lehet kijutni . Innen út csak le-
felé vezet . Vagy ahogy a régiek mondják: itt élned-halnod kell . Na 
fel a fejjel, remekül megleszel Iringóval Jázovón vagy Keviben . (A 
nézőknek) Kedves nézőink, ennyi volt a Vajdasági Köztársaság leg-
népszerűbb műsora a Halló TV után – a Délvidék Valóságshow .

PETÁR (felveszi a kést)
BENDEGÚZ Na, na, hát mit művelsz, kedves Petár? Hiszen már 

megnyerted a játékot .
PETÁR Rohadékok…
BENDEGÚZ Csak nem fogsz itt mindenki előtt… a kamerák 

előtt… amikor kétszázezer szem szegeződik rád…
(Bendegúz megpróbál elmenekülni, de már a többiek kezében is kés van. 

Körbefogják és megölik. Aztán a közönség felé fordulnak.)

No 7. Kezünkben a késünk
PETÁR

Így van hát, csak ennyi voltunk,
ahogy löktél, úgy forogtunk!
Jót röhögtél, szórakoztál,
ó, te boldog mintapolgár!

Viccnek néztél, semmi másnak,
mennyi álom és varázslat!
És hogy haltunk, azért volt csak,
hogy te vérrel végre jóllakj!

MIND
Mégis sírunk, mégis élünk,
ordít egész nemzedékünk!
És bár tudjuk, itt a végünk,
éles kezünkben a késünk!
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Húztok vissza, ég a szárnyunk,
már csak túl közelre látunk!
És mert már nem adsz te ennünk,
mint te voltál, olyan lettünk!

Mérgünk ott a láthatárban,
mocsárgőzben, rothadásban .
Ott van hányingerbe’, lázban,
térdig, derékig a sárban!

Állunk félve, szánva, bánva,
téged is magunkkal rántva .
Megrémülve, meggyalázva,
késünk szívcsakrádba mártva!

Mondod: itt kell megmaradni,
megpihenni, megrohadni,
megtanultunk lopni, csalni,
inkább gyilkolni, mint halni!

(Tus.)

BENDEGÚZ (felpattan) Találkozunk a következő évadban is, 
amikor új helyszínekkel, új halálnemekkel, új versenyzőkkel vá-
runk benneteket . Na, ki lesz az új generáció?

Vége


