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A kilencéves Szabó Gergő 
álomszerű ébredése

O L Á H  K .  T A M Á S

Szereplők

GERGŐ
CSILLAG
ANYA
APA
TIKVICKI BÁCSI
SZÁRITS BÁCSI
BRENNER
MÉSZÁROS
ALEX
BÁNE
EGY FIZIKUS

Történik Szabadkán és Szabó Gergő fejében. 

Első jelenet

Magányos pad Szabadka Prozivka városrészének parkjában. Gergő egyedül 
van. Megjelenik Csillag. 

CSILLAG Megengeded, hogy leüljek melléd?
GERGŐ Meg.
CSILLAG Mit csinálsz itt egyedül?
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GERGŐ Figyelem az árnyékokat.
CSILLAG Miért?
GERGŐ Csak. Szeretem nézni őket. Látod például a levelek árnyékát ott 
a homokozóban? Ilyenkor a nyári szélben olyan, mintha táncolnának. 
Vagy nézd annak a biciklinek az árnyékát a verebek tollain. Olyan, mint-
ha a küllők a kalitkájuk rácsai lennének, de mégis szabadok. Azt hiszem, 
gondolatkísérletnek hívják az ilyet. Szóval mondhatjuk, hogy gondolat-
kísérletezek. Elképzelek dolgokat, amik nem történnek meg igazából. 
Olyan, mintha álmodnék. Tudom, hogy sokan nem szeretik az árnyéko-
kat, mert sötétnek meg barátságtalannak tartják őket, de én mindig úgy 
képzelem, hogy puhán betakarják a világot, és megvédik az embereket 
meg az állatokat a leégéstől. 
CSILLAG Mi a neved?
GERGŐ Gergő. Nem Gergely, hanem Gergő. A tanító néni Gerinek szólít, 
de csak azért, mert sose mertem megmondani neki, hogy nem szere-
tem, ha becéznek. Te se becézz inkább, jó?
CSILLAG Jó.
GERGŐ És te ki vagy? Sose láttalak még itt. 
CSILLAG Csilla Gréta vagyok. Szólíthatsz Csillának is meg Grétának is. 
Vagy Grétinek. Még csak hatéves vagyok. Nem döntöttem el, melyik ne-
vemet szeretem jobban. Most költöztünk ide. Ott lakunk az utolsó tömb-
ben a hatodik emeleten. A szüleim a csokigyárban dolgoznak itt a Zentai 
úton, szóval szeptembertől már én is itt fogok iskolába járni.
GERGŐ Nem ismerek egy kétnevű lányt sem. Mit szólnál, ha Csillagnak 
neveznélek?
CSILLAG Senki sem hív így.
GERGŐ Hát majd én hívlak. Megengeded?
CSILLAG Meg. Te hány éves vagy?
GERGŐ Nemsokára hét leszek.
CSIILAG Nem ismerek sok hétéves fiút, de akiket ismerek, azok jobban 
szeretik a videójátékokat az árnyékoknál.
GERGŐ Én nem.
CSILLAG Hol vannak a barátaid?
GERGŐ Nemrég mentek el vidójátékokkal játszani.
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CSILLAG Tényleg?
GERGŐ Tudod, itt a tömbökben nem igazán vannak barátaim. A régiek 
mind elköltöztek.
CSILLAG Hová?
GERGŐ Külföldre. Nem tudom hová. Azt hiszem, hogy Ausztráliába, Né-
metországba meg Angyalföldre.
CSILLAG Angyalföld egy ország?
GERGŐ Nem hiszem.
CSILLAG Én szívesen leszek a barátod, ha szeretnéd. Senkit sem ismerek 
még itt rajtad kívül.
GERGŐ Szeretném, ha a barátom lennél.
CSILLAG Szuper! Köszönöm, hogy ideülhettem melléd. Most vissza kell 
mennem az anyukámhoz. Látod? Ott ül azon a padon!
GERGŐ Szép anyukád van. Csak ezért ültél ide?
CSILLAG Csak ezért. 
CSILLAG A te anyukád nem szokott lejönni veled?
GERGŐ Nem szokott már. Azt mondta, nagyfiú vagyok, csak ne menjek mesz-
szire a betonszobortól. Attól ott! Integet majd a teraszról, ha kész az ebéd.
CSILLAG Milyen szobor ez?
GERGŐ Nem tudom.
CSILLAG Nem valami szép.
GERGŐ Nem az, de nagyon hosszú árnyéka szokott lenni. Az elég szép. 
Majd megkérdezem anyukámat, hogy mit ábrázol, ha felmegyek ebé-
delni.
CSILLAG Tudod én mindig azt gondoltam, hogy akkor, ha az anyuká-
mék végre elkezdenek dolgozni a csokigyárban, akkor annyi ingyen cso-
kit ehetnek, amennyi csak beléjük fér, és haza is vihetnek belőle annyit, 
amennyit két kézzel elbírnak. És elképzeltem, hogy innentől fogva csak 
csokoládét fogunk enni otthon. Csokoládét reggelire, csokoládét ebéd-
re, és csokoládét vacsorára. De azóta is ugyanúgy rántotthús meg tökfő-
zelék meg ilyenek vannak ebédre, mint eddig. 
GERGŐ Én szeretem a tökfőzeléket.
CSILLAG Te vagy eddig a legfurcsább barátom. Mikor találkozunk leg-
közelebb?
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GERGŐ Holnap én ugyanekkor kijövök majd gondolatkísérletezni. Arra 
gondolok majd, hogy a földönkívüliek átvették az uralmat a Spartak stadi-
on fölött. Szívesen látlak. Ha akarod, megmutathatom neked a környéket is. 
CSILLAG Jól hangzik. Akkor lejövök majd anyukámmal, jó?
GERGŐ Jó lesz! 
CSILLAG Szia, Gergő! Nem Gergely, hanem Gergő!
GERGŐ Szia, csillagréti Csillag!

Második jelenet

Gergőék lakása a negyedik emeleten. Ebédidő. 

ANYA Megmostad a kezed?
GERGŐ Megmostam.
APA Biztos? 
GERGŐ Igen, apu. Biztos.
ANYA Na, nehogy már összevesszetek itt nekem! Inkább együnk! De 
csak óvatosan, fiúk! Nagyon forró még a leves. Fújjad, kicsim! 
APA Milyen fura. Valami új fűszert tettél bele?
ANYA Nem ízlik?
APA De, finom lett. Csak kérdeztem. 
ANYA Azt mondtad, fura. 
APA Fura, de jó. Furán jó. Van ilyen, hogy valami furán jó, nem? Szokták 
ezt így mondani, Gergő, ugye?
GERGŐ Nem tudom. Szokták biztosan.  
APA Persze, hogy szokták! Nehogy már csak furán rossz lehessen valami! 
GERGŐ Tényleg finom, anyu. 
ANYA Lestyán. Lestyán van benne. 
APA Hol vetted?
ANYA A Tejpiacon. Gondoltam, kipróbálom.
APA Tényleg finom, na! Szeretem a leveseidet. Főleg ezeket a sűrű leve-
seket. Jó sok zöldséggel. Az a jó, ha van a levesben anyag. A nagyapád 
mindig ezt mondta. Ne haragudj a furáért, jó? Azt kellett volna monda-
nom, hogy szokatlan. Szokatlanul finom.
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ANYA De azért nem olyan szokatlan, hogy finom a főztöm, ugye? A fasír-
tot is szeretitek, nem?
APA Szeretjük. Igaz, fiam? 
GERGŐ Szeretjük, apu. 
ANYA Csináltam hozzá tökfőzeléket is.
GERGŐ Azt nagyon szeretjük!  
APA Mit csináltál ma, kicsim?
GERGŐ Hát. Találkoztam egy lánnyal. 
APA Komolyan? Ez egy nagy dolog.
GERGŐ Üldögéltem lent a padon, és csak úgy odajött hozzám, és kér-
dezte, hogy leülhet-e. 
APA És tetszik? 
ANYA Ugyan, Andris! Nem kell erre válaszolnod, Gergő!
APA Mi rosszat mondtam? 
ANYA Semmi rosszat. De hát egy találkozás után még nem kell tet-
szenie. 
GERGŐ Szimplatikus. 
ANYA Szimpatikus, úgy mondják, hogy szimpatikus. 
APA Na, hát ez igazán nagy dolog.
ANYA Hogy hívják ezt a kislányt?
GERGŐ Csillagnak. De ne beszéljünk róla inkább, oké?
ANYA Oké. 
GERGŐ Ugye nem baj?
ANYA Dehogy baj, kicsim. Együnk. Kinek szedhetek még?

Harmadik jelenet

A magányos padon. Két évvel később.

GERGŐ Boldog nyolcadik születésnapot, Csillag!
CSILLAG Nahát! Köszönöm szépen.
GERGŐ Most már idősebb vagy annál, mint amilyen idős én voltam ak-
kor, amikor először találkoztunk itt. 
CSILLAG Honnan tudtad, hogy ma van a szülinapom?



63

GERGŐ Anyuék mondták. Tudod van otthon egy nagy naptárunk, amibe 
minden fontos eseményt felírunk, hogy sohase felejtsük el őket. Felírjuk 
a születésnapokat, a névnapokat, a szülői értekezleteket, azt, hogy mi-
kor megyünk moziba meg színházba, hogy mikor kinek kell lehoznia a 
szemetet, hogy mikor megyünk nyaralni, mikor látogatunk ki közösen a 
nagymama sírjához, meg hogy mikor van a szüleim házassági évfordu-
lója. Az épp a múlt héten volt, de nem sikerült valami jól. Anyuék megint 
összevesztek. Mostanában sokat veszekednek. Nagyon sokat. Anya sírni 
is szokott néha, amikor azt hiszi, hogy nem hallom. De te is tudod, hogy 
milyen vékonyak itt a tömbben a falak. Arra gondoltam, hogy a jövő évi 
naptárból majd kitörlöm az évfordulót, és ha elfelejtik, akkor majd nem 
fognak kiabálni egymással. (szünet) Hoztam neked valamit a szülinapod 
alkalmából. 
CSILLAG Nem kellett volna. A hétvégén tartom majd. Lesz torta is meg 
minden. 
GERGŐ Csak egy apróság. Tessék! 
CSILLAG Mi ez? 
GERGŐ Ne nyisd ki! Ez egy olyan doboz, amit nem szabad kinyitni.
CSILLAG Akkor meg mire jó? 
GERGŐ Mindjárt elmondom! Tudod, apu mesélt nekem csütörtökön 
egy fizikusról, amikor az uszodába mentünk. A nevére már nem emlék-
szem, mert elég hosszú és furcsa neve van. 
CSILLAG Nem baj. Én azt se tudom, mit csinál az, aki fizikus.  
GERGŐ Én sem tudom pontosan. De azt tudom, hogy meg akarja érteni 
a világot, és ezért nagyon sokat gondolkodik. Pont úgy, mint a varázslók, 
meg a bolond Putyi bácsi a kocsma előtt.  
CSILLAG Akkor olyan, mint te. Te is fizikus vagy!
GERGŐ Azt nem hiszem, de ez a bácsi is gondolatkísérleteket csinált, 
pont, mint én. Csak az a különbség, hogy neki volt egy macskája is.
CSILLAG Milyen macskája?
GERGŐ Nem tudom. Ez a kísérlete szempontjából nem lényeges. 
CSILLAG Ha nem lényeges, akkor lehetne mondjuk perzsa macska vagy 
hócipős macska vagy orosz kék macska. Nagyon szeretem a cicákat. 
GERGŐ Tudom.
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CSILLAG Várj! Inkább legyen ez a macska egy skót lógófülű macska! 
GERGŐ Jól van, Csillag, legyen ez egy skót lógófülű macska. Visszatérhe-
tünk a kísérlethez?
CSILLAG Igen. Mi köze a macskának a dobozomhoz?
GERGŐ Ez volna a lényeg. Szóval ez a hosszú nevű fizikus, akinek nem 
emlékszem a nevére, beletette a skót lógófülű macskáját egy dobozba, 
amibe egyáltalán nem lehetett belátni. Persze nem ekkorába, hanem 
akkorába, amekkorába belefért. És persze nem is igazából, mert ez csak 
egy gondolatkísérlet.  
CSILLAG Miért tette a cicát a dobozba?
GERGŐ Mert így akarta megmutatni, hogy a világban a dolgok egyszerre 
többféleképpen is létezhetnek, és egyszerre több helyen is lehetnek. 
CSILLAG Nem értem, Gergő. Én sohase láttam még egy macskát egy-
szerre több helyen.  
GERGŐ Az apukám azt mondta, hogy a világ icipici építőkockákból áll, 
amik annyira icipicik, hogy nem is lehet őket szabad szemmel látni. Ezek-
ből a kockákból épül fel minden. A fák, a virágok, a házak, a levegő, a 
születésnapi tortád, még te is meg én is. Az összes ember! Minden! Még 
akkor is, ha ezt nem látod szabad szemmel. Érted? 
CSILLAG Hát én… 
GERGŐ És ebben az icipici világban más szabályok érvényesek. Külön-
leges szabályok. Mint egy álomban vagy egy mesében. Mert ezek a kis 
építőkockák több helyen is lehetnek egyszerre, és egyszerre lehetnek 
ilyenek is meg olyanok is. 
CSILLAG Miért?
GERGŐ A különleges szabályok miatt. És arra jöttem rá, hogy mivel mi 
ketten is ilyen icipici építőkockákból vagyunk, ezek a különleges szabá-
lyok ránk is érvényesek, csak mi nem veszünk róluk tudomást valamiért. 
Mi is több alakban élünk, Csillag! Egyszerre többféleképpen is létezünk. 
Egyszerre vagyunk boldogok és szomorúak, egyszerre játszunk a park-
ban és videójátékozunk a szobánkban, egyszerre puszil arcon bennün-
ket a nagymamánk és fordítjuk el tőle az arcunkat, amikor felénk csücsö-
rít. És ez a furcsa nevű fizikus azt mondta, hogy csak akkor dől el, hogy 
egy pillanatban milyen egy dolog igazából, ha van valaki, aki nézi. Attól 
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függ, hogy valaki boldog vagy szomorú, hogy mi milyennek látjuk. Csak 
rajtunk áll, hogy milyenné tesszük a pillantásunkkal a világot.
CSILLAG Én még csak nyolcéves lettem ma, Gergő. Nem teljesen értem, 
hogy miről beszélsz. Azt mondd meg inkább, hogy mi köze ennek az 
egésznek a furcsa nevű bácsi cicájához!
GERGŐ Szóval azért, hogy ezt az egészet bebizonyítsa, ez a bácsi gon-
dolatban beletette a cicáját egy dobozba, és odarakott mellé egy kis 
mérget is. 
CSILLAG Jaj, ne! Miért csinált ilyet? 
GERGŐ Mert gondolatban mindent megtehet úgy, hogy ne legyen a 
cicának semmi baja. Mondtam, hogy ez csak egy gondolatkísérlet. Nem 
csinálta meg igazából. 
CSILLAG Nem?
GERGŐ Nem, ne izgulj! De gondolatban lezárta a dobozt, benne a skót 
lógófülű macskával meg egy kis méreggel, úgy, hogy senki ne láthasson 
bele. És elment hazulról egy kicsit, hogy kiszellőztesse a fejét, vagy azért, 
hogy vegyen egy kis kakaót a reggeli tejbegrízhez. És addig, amíg haza 
nem ért, és ki nem nyitotta a dobozt, hogy belenézzen, a cicája egyszer-
re volt élő cica és halott cica, mert ihatott is a méregből meg nem is a 
dobozban. Senki sem tudhatta, mert senki sem nézte meg. 
CSILLAG És mi lett végül a cicával? Ivott a méregből? Mondd, hogy nem! 
Mondd, hogy életben maradt!
GERGŐ Nem az a lényeg, hogy életben maradt-e. Ez csak egy gondo-
latkísérlet. 
CSILLAG Szerintem biztosan életben maradt, és sok-sok lógófülű skót 
kiscicája született.
GERGŐ Biztosan. 
CSILLAG Azt hiszem, értem. De azt még mindig nem értem, hogy miért 
kaptam tőled ezt a dobozkát. 
GERGŐ Mert ez a dobozka pont olyan, mint ennek a fizikusnak a doboza. 
Ha ránézel, mindig eszedbe jut majd, amit mondtam. Hogy különleges 
szabályok vonatkoznak ránk is. Hogy nem csak egyfélék vagyunk. Nem 
csak egy helyen létezünk. Ott lehetünk egymásnak olyankor is, ha éppen 
távol vagyunk egymástól. Gondolj erre, ha a dobozra nézel.
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CSILLAG Köszönöm, Gergő! Akárhányszor létezünk is, te mindenhogy a 
barátom vagy. 
GERGŐ Te is az enyém! Boldog születésnapot, Csillag!

Negyedik jelenet

Gergőék konyhája. Anya telefonál.

ANYA Jó… Oké, András… Nem… Semmi… Ezt már megbeszéltük, em-
lékszel? Figyelj csak! Hallottad mi történt, ugye? Igen. Azzal a kislánnyal. 
Szörnyű, nem? El sem tudom képzelni, milyen lehet. Igen, akit a Gergő 
Csillagnak hív. Vagyis… Érted. Igen, az Eszteréknek a lánya… Igen, per-
sze! Majd viszünk… Nem! Nem, felejtsd el! Komolyan. Erről nem akarok 
vitát nyitni… Figyelj, erről nem nyitok vitát, jó? Miért van az, hogy min-
dig neked kell, hogy igazad legyen? Mi? Hogyhogy az enyém az utolsó 
szó? Hát nem veszed észre, hogy mit csinálsz? Már megint. Gratulálok! 
Hagyjuk ezt abba, jó? Elmondani neki? Szerintem még túl korai lenne… 
Igen, szerintem az. Gergő még csak kilencéves, András! Kérlek, ha nálad 
lesz, inkább te se mondd el neki, jó? Ne is hozd fel a témát! Úgy lesz a 
legegyszerűbb. Ne beszélj róla, és kész, rendben…? Megkérhetlek erre? 
Majd én megoldom. Oké, akkor ezt megbeszéltük… Mennem kell. Indu-
lok érte a suliba. Majd beszélünk! Jó. Rendben. Átadom. Szia. 

Ötödik jelenet

Gergő és Anya kocsiban ülnek. Anya az utat figyeli. Gergő kifelé bámul az 
ablakon.

ANYA Milyen napod volt?
GERGŐ Jó.
Szünet.
ANYA Sok házit kaptatok?
GERGŐ Nem olyan sokat.
Szünet.
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ANYA És a Mészáros Petiékkel kibékültél már? 
GERGŐ Nem akarok kibékülni velük. Semmi közöm hozzájuk.
ANYA Tegnap találkoztam az anyukájával. Azt mondta, nagyon sajnálja 
a dolgot.
GERGŐ Majd én megoldom ezt anyu, jó? Nem kell beleavatkoznod.
ANYA Persze, kisfiam. Beszéltem apukáddal. Megvette a videójátékot. 
Üzeni, hogy nagyon vár a hétvégén.
GERGŐ Én is várom. Kár, hogy nem jön többször hozzánk.
ANYA Hidd el, Gergő, hogy jobb így, hogy te mész hozzá. Én kértem 
meg rá, hogy inkább ne jöjjön el. Van olyan, hogy a felnőttek néha nem 
akarják látni egymást. 
GERGŐ De miért nem akarod látni az aput?
ANYA Mert tudod, összevesztünk.
GERGŐ De kibékültök majd?
ANYA Nem tudom… Nem hiszem… Azt hiszem, hogy nem.
GERGŐ Biztos?  
ANYA Biztos. Mármint lehet, hogy egy kicsit később majd többször fo-
gunk találkozni, de egyelőre még nem. Tudod, nagyon megbántott. 
GERGŐ Sajnálom. De ugye nem miattam vesztetek össze? Rosszul csi-
náltam valamit?
ANYA Jaj, dehogy is, szívem! Szó sincs erről. Te mindent nagyon jól csi-
náltál.
GERGŐ Mindent?
ANYA Mindent. Te nagyon jó kisfiú vagy, Gergő! Figyelj csak! Mit szólnál 
egy fagyihoz? Megállhatnánk a központban. Úgyis el kéne mennem a 
bankba.
GERGŐ Nem kérek most fagyit.
ANYA Pedig nagyon meleg van.
GERGŐ Nem kívánom a fagyit, anyu!
ANYA Vehetünk elvitelre is, és akkor megehetjük később otthon. 
GERGŐ Nem akarok fagyizni, anyu! 
ANYA Jól van. Akkor nem fagyizunk.
GERGŐ Anyu…
ANYA Igen, kicsim?
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GERGŐ Bocsánat.
ANYA Semmi baj. Nincs semmi baj, kicsim.
GERGŐ Nem találkoztál Csillag szüleivel a napokban?
ANYA Nem.
GERGŐ Tudod, nem jött le a hétvégén játszani. Ugye nem beteg?
ANYA Nem kicsim, nem az.
GERGŐ Honnan tudod? 
ANYA Én csak…
GERGŐ Valami más történt vele?
ANYA Tudod, Gergő…
GERGŐ Mi az, anyu?
ANYA Csillag… szóval a Csillag már nincs itt. 
GERGŐ Hogyhogy nincs? Hol nincs?
ANYA Nem lakik már Szabadkán.
GERGŐ Hogyhogy nem? Hát hol lakik?
ANYA Elköltözött, kicsim.
GERGŐ Elköltözött ő is? Hová?
ANYA Hát ő… tudod ő… Egy olyan helyre költözött, ahonnan nem lehet 
csak úgy visszajönni.
GERGŐ Miért nem?
ANYA Mert nagyon messze van.
GERGŐ És repülők se járnak?
ANYA Nem, nem járnak még repülők se.
GERGŐ De jó neki ott, ahol most van, ugye?
ANYA (hallgat)
GERGŐ Anyu?
ANYA Csillag egy jó helyen van. Ebben biztos vagyok. Attól, hogy nem 
tud kijönni játszani, még jó helyen van. Beszéljünk erről egy kicsit ké-
sőbb, jó? 
GERGŐ Mikor később?
ANYA Majd akkor, ha egy kicsit nagyobb leszel.
GERGŐ Honnan tudod, hogy jobb helyen van?
ANYA Tudom és kész. 
GERGŐ De honnan? 
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ANYA Majd megérted, ha nagyobb leszel. 
GERGŐ Megígéred?
ANYA Meg. 
GERGŐ Mondd, hogy megígéred!
ANYA Megígérem, kicsim.
GERGŐ Köszönöm. 
ANYA Megállunk most itt egy picit. Csak egy perc. Beugrok a bankba. 
Jössz vagy megvársz itt a kocsiban?
GERGŐ Megvárlak inkább.
ANYA Jól van. Hozok fagyit is. Ha neked nem kell, majd megeszem én.
GERGŐ Jó, anya.
ANYA Sietek. Szeretlek.
GERGŐ Én is szeretlek. 

Hatodik jelenet

Apa lakásán. Éjszaka. Gergő az ágyában fekszik.

APA Alvás, Gergő! Egy-kettő! 
GERGŐ Még nem akarok, apu. Nem akarok aludni. 
APA Nagyon késő van már. Holnap iskola. 
GERGŐ Talán fel fog hívni.
APA Kicsoda? Anyád? Hiszen beszéltél ma vele, nem? Holnap reggel 
meg úgyis találkoztok. 
GERGŐ Nem anyu, hanem Csillag.
APA Jaj, Gergő…
GERGŐ Mi a baj? 
APA Ő nem tud felhívni téged.
GERGŐ Miért nem?
APA Mert ahol van, onnan nem lehet idetelefonálni. 
GERGŐ Miért?
APA Ne gondolj most erre. 
GERGŐ Nem akarsz valamit elmondani?
APA Nagyon fáradt vagyok. Aludjunk inkább, fiam! Jó?
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GERGŐ De…
APA Jó, Gergő?
GERGŐ Oké, apu. Aludjunk.
APA Jól van. (indul) Szép álmokat, kisfiam. (lekapcsolja a villanyt)
GERGŐ Szép álmokat, apu!

Hetedik jelenet

Bizonytalan tér. Álomidő.

GERGŐ Csillag!
CSILLAG Szia, Gergő!
GERGŐ Hol voltál? Miért nem jöttél?
CSILLAG Mert nem tudtam. 
GERGŐ Furcsa vagy. Nem látlak jól.
CSILLAG Mert valahol máshol vagyok. El kellett mennem. Minden rend-
ben. 
GERGŐ Akkor jó. Örülök, hogy hallom a hangodat. 
CSILLAG Én is örülök a te hangodnak. Megnyugtat.
GERGŐ Engem is a tiéd. Sokszor félek mostanában.
CSILLAG Miért?
GERGŐ Nem tudom. Nem tudom megmagyarázni. Gyerek vagyok. Van 
olyan, hogy egy gyerek fél. Elmúlik, ha nagyobbak leszünk.
CSILLAG Mitől félsz a legjobban?
GERGŐ A kutyáktól, a fogorvosoktól, attól, hogy csigára lépek és össze-
töröm a házát, meg attól, hogy a szüleim soha nem fognak kibékülni 
egymással. Csillag…
CSILLAG Igen? 
GERGŐ Vissza fogsz jönni valamikor? Tudod, eléggé hiányzol.
CSILLAG Amikor azt mondod, eléggé, akkor arra gondolsz, hogy nagyon?
GERGŐ Igen, arra.
CSILLAG Nem mehetek vissza.
GERGŐ Miért nem?
CSILLAG Mert már csak egy emlék vagyok. Nem igazi. 
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GERGŐ Nem vagy igazi?
CSILLAG Nem hiszem. Az igazi Csillag elment. Elköltözött. Szóval ez most 
mind csak a fejedben van. De így legalább azt csinálhatunk, amit csak 
szeretnél. 
GERGŐ Szeretnélek megtalálni. Igazából. A valóságban.
CSILLAG Nem fog sikerülni. 
GERGŐ Egy fiú nem szokott ilyeneket mondani egy lánynak, de hiányzol. 
Megszoktalak. Együtt nőttünk fel.
CSILLAG Butaságokat beszélsz. Még nem is nőttünk fel.
GERGŐ Emlékszem minden napra, amit együtt töltöttünk. Minden hely-
re, amit együtt fedeztünk fel a környéken. Emlékszel, amikor a Palicsi-tó-
nál voltunk? Mikor nem figyeltek a szüleink, és mi előreszaladtunk, hogy 
belelógassuk a lábunkat a zöld vízbe.  
CSILLAG Emlékszem. Szeretem azt az emléket. 
GERGŐ Már nagyon elhalványult. Szeretnék jobban emlékezni rá. 
CSILLAG Éld újra! Éld újra velem együtt! Nem olyan nehéz. Csak rá kell 
gondolnod. Úgyis szereted a gondolatkísérleteket, nem? Add a kezed!
GERGŐ Hova viszel?
CSILLAG Visszaviszlek a tóhoz!

Nyolcadik jelenet

A Palicsi-tónál. Álomidő.

GERGŐ Ez nem az az emlék. Nem ilyenre emlékszem. Minden másnak 
tűnik egy kicsit.
CSILLAG De azért ismerős, nem?
GERGŐ De, ismerős. Pont olyan zöld és habos a víz, mint amilyennek 
ismerem.
CSILLAG Pedig nem volt mindig ilyen. 
GERGŐ Nem? 
CSILLAG Nem! Megmutatom! (amit mond, megjelenik) Tudod, egy fiatal 
juhász sírta ezt a tavat sok-sok évvel ezelőtt, aki itt lakott a közelben. Úgy 
hívták, hogy Pali, és róla nevezték el Palicsi-tónak. És akkor még nagyon 



72

tiszta volt a vize, és sós, mint a tenger, mert a tenger is sós, mint az em-
berek könnye. Csak a tengereket nem emberek sírják, hanem bálnák és 
vándormadarak.    
GERGŐ De miért sírt ez a Pali juhász ennyit, hogy egy egész tó lett a 
könnyeiből?
CSILLAG Sírt ő mindenért. Ilyen ember volt. Egy érzékeny lelkű juhász. 
Sírt örömében, sírt bánatában, sírt, amikor egy szép napfelkeltét látott 
egy hideg téli napon, sírt, amikor a kedvenc focicsapata kikapott, és ak-
kor is, ha győztek, sírt, amikor a felesége először fogta meg a kezét, és sírt 
akkor is, amikor megszületett az első kisbabájuk.
GERGŐ De akkor, ha a tó a Pali juhász tiszta könnyeiből van, miért lett 
ilyen zöld és szúrós szagú?
CSILLAG Mert sok évvel azután, hogy Pali a családjával elköltözött innen, 
egy csapat égig érő óriás érkezett Palicsra a világ túlsó végéről.
GERGŐ Óriások?
CSILLAG Igen. Olyan hatalmasak voltak, hogy egész nap felhők gomo-
lyogtak a fejük körül. De, mire ideértek, már nagyon elfáradtak, szóval 
letelepedtek a tó partján. Szundítani akartak egy kicsit, de annyira éhe-
sek voltak, hogy egyszerűen nem tudtak elaludni a gyomruk korgásától, 
amivel még a tó madarait is elijesztették. És akkor az egyik óriás kitalálta, 
hogy levest főzhetnének a tóból, amivel egy kicsit csillapíthatnák az éh-
ségüket. Így az óriások mérföldes lépteikkel körbejárták a vidéket. Egész 
babérbokrokat húztak ki a földből, és sok-sok zöldséggel meg fűszernö-
vénnyel együtt a mederbe szórták őket. Az egyik óriás pedig a szemüve-
ge lencséjével felforralta az egész tavat. 
GERGŐ De miért kellett levest főzniük az egész tóból?
CSILLAG El sem tudod képzelni, hogy a világvégi óriásoknak mekkora 
az étvágyuk! 
GERGŐ De akkor hogy lehet, hogy még mindig itt a tó?
CSILLAG Mert elfűszerezték. 
GERGŐ Micsoda!?
CSILLAG Túl sok borsot meg martonosi paprikát szórtak bele. Olyan so-
kat, hogy még az óriások számára is túl csípős lett. De hát egy tavat nem 
lehet kiönteni, mint egy elrontott levest. Szóval így hagyták, amikor to-





73

vábbálltak. Azóta teljesen kihűlt. De minden rosszban van valami jó is! 
Most itt él a legtöbb levescápa és betűtésztahal az egész világon. 
GERGŐ Ezt az egészet most találtad ki, ugye?
CSILLAG Tévedsz. Ez a te álmod. Nézd a vitorlásokat!
GERGŐ Nagyon szépek!
CSILLAG És a madarak is visszamerészkedtek, hogy a betűtésztahalakra 
vadásszanak. Sokáig el tudnám nézegetni őket.
GERGŐ Menjünk inkább. 
CSILLAG Jó! Eszembe jutott egy másik ismerős hely is. 

Kilencedik jelenet

A szabadkai Mladost csipkegyár. Álomidő. Hatalmas nyüzsgés a termekben. 
Gőzerővel folyik a munka.

GERGŐ Nahát! Ez a Csipkegyár, ugye?
CSILLAG Igen, az!
GERGŐ De ez sem olyan, mint volt. Mi ez a nyüzsgés? 
CSILLAG Most újra működik.
GERGŐ Anyu sokat mesélt erről a gyárról. Az ő anyukája is itt dolgozott. 
A nagyi.
TIKVICKI BÁCSI Jó napot! Dobár dán! A nevem Tikvicki! Tikvicki Joszip. Ke-
rüljetek beljebb! Megmutatom a termelést! A csipkeverést! Én vagyok itt 
a legrégebb óta! A gyár minden zugát úgy ismerem, mint a tenyeremet. 
Gyertek csak! Hamar, hamar!
GERGŐ Milyen fura alak! Alig tudok lépést tartani vele.
CSILLAG Hogy zúgnak a gépek!
TIKVICKI BÁCSI Igen, csodás muzsika a tüllgépek zenéje, nem? Szerintem 
van olyan szép, mint egy operett. Tessék csak nézni! Abban a teremben 
ott fönt, amit selyemosztálynak nevezünk, különböző szalagokat csiná-
lunk. Vékonyakat lakodalmakra, és széleseket is. Meg zászlókat is csiná-
lunk már nagyon régóta. Bizony! A mi zászlóinkat fújta a szél egész Ju-
goszláviában. 
CSILLAG (súgva Gergőnek) Mi az, hogy Jugoszlávia?
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GERGŐ (súgva Csillagnak) Nem tudom, de elég képtelenül hangzik. 
TIKVICKI BÁCSI Hogy lobogtak, istenem! Egy zászló sem tud olyan szé-
pen lobogni, mint a mi zászlóink. Azokon a gépeken meg gézek és köt-
szerek készülnek. De gyártunk rövidárut, paszományokat és persze csip-
két. Nagyon-nagyon sok csipkét. Bizony! 
CSILLAG (súgva Gergőnek) Mi az a paszomány, Gergő? 
TIKVICKI BÁCSI Az automata szövőgépek egész nap működnek, de pó-
kok és pillangók is besegítenek az érzékenyebb daraboknál. Most egy 
nagy megrendelésen dolgozunk éppen. Egy hatalmas levesszűrő csip-
két varrunk, amivel le lehet majd szűrni az egész Palicsi-tavat. Ez az első 
alkalom, hogy ekkorát kell készítenünk, szóval gyakorlott szövőmadara-
kat is alkalmaznunk kell. Ők a műszakvezetők. Meg persze itt dolgoznak 
nálunk a legügyesebb kezű szabadkai lányok, nők és asszonyok.
GERGŐ Az én nagymamám is itt dolgozott ám valamikor.
TIKVICKI BÁCSI Tudom, ismertem őt. Egyszer el is hívtam randevúzni a 
színházba. A Csipkerózsikát néztük meg. De ez persze még azelőtt volt, 
hogy megismerkedett a nagyapáddal. 
CSILLAG És milyen fajta csipkék készülnek még itt, Tikvicki bácsi?
TIKVICKI BÁCSI Nos, készül még kisebb-nagyobb csipkeabrosz, csip-
kehuzat, csipkebogyó és csipkebigyó, csipketerítő televíziókészülékre, 
monitorokra, csipkedísz, csipkeminta, csipkefátyol, csipkeruhácska és 
mindenféle csipkerongyika, csipkeharisnya, csipkeszegély, csipkeszörp, 
csipketea és csipkelekvár.  Az udvarban pedig természetesen csak és ki-
zárólag csipkebokrok nőnek. Maradjatok itt nyugodtan uzsonnára! 
GERGŐ Köszönjük szépen Tikvicki bácsi, de uzsonnára majd legközelebb 
maradunk. Most van még egy kis álmodnivalónk.
TIKVICKI BÁCSI Gyertek vissza bármikor! A Csipkegyár kapuja mindig 
nyitva áll előttetek! És még egy jó tanács! Járjatok sokat színházba! 
CSILLAG Úgy lesz, Tikvicki bácsi! Úgy lesz! 
GERGŐ Jó munkát, Tikvicki bácsi!
TIKVICKI BÁCSI További szép álmokat, gyerekek!
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Tizedik jelenet

Kifutópálya valahol Szabadka közelében. Álomidő.

GERGŐ Hol vagyunk?
CSILLAG Egy repülőgépben. Mindjárt felemelkedünk! 
GERGŐ De hát én még sohasem repültem.
CSILLAG Ne izgulj, nem lesz baj. Ez a gép nagyon biztonságos. 
GERGŐ De mégis ki vezeti?
SZÁRITS BÁCSI Üdvözlöm az utasokat a fedélzeten. Szárits János vagyok, 
tisztelettel, az önök pilótája. Vagy ha úgy jobb’ tetszik, szólíthatnak Jani 
bának, Jancsi bácsinak vagy čika Ivicának is. Nekem aztán mindegy! Sze-
mélyem atléta, birkózó, a szabadkai labdarúgó csapat egyik alapítója, 
Európa-szerte elismert kerékpározó, és egyben a kelet-európai repülés 
legfontosabb úttörője.
CSILLAG És feltaláló!
SZÁRITS BÁCSI Úgy ám! Ezt a repülőgépet is én magam építettem! Mi-
csoda szenzáció volt, amikor először emelkedtem fel vele. Bizony! Héte-
zer ember tapsolt nekünk, hétezer! El tudják ezt képzelni?
GERGŐ Emlékszem már, olvastam magáról egy könyvben! Biztosan cso-
dálatos volt!
SZÁRITS BÁCSI Bizony, hogy az volt! Na, de mondják már el, kikhez van 
szerencsém? 
CSILLAG Én Csillag vagyok, ő meg Gergő! Az ő álmában vagyunk most!
SZÁRITS BÁCSI Ó, micsoda megtiszteltetés, Gergő úr! Soha nem volt 
még szerencsém az álmodóhoz. Mi sokban hasonlítunk ám! Tudnia kell, 
hogy én magam is nagy álmodozó vagyok. 
GERGŐ Nagyon szép ez a repülő!
SZÁRITS BÁCSI És hogy süvít! Mindjárt meglátják! Kapaszkodjanak erő-
sen, megiramodunk! 
GERGŐ Azt hiszem, félek egy kicsit.
SZÁRITS BÁCSI Badarság! Ez a legbiztonságosabb repülő egész Szabad-
kán! Öveket becsatolni! Gyorsulásra felkészülni! Orrot fel! Futóműveket 
be! Felszállás! 
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CSILLAG Repülünk!
GERGŐ Repülünk!
SZÁRITS BÁCSI Mondtam, hogy nem kell féliük semmitől. A légtér kife-
jezetten biztonságos Szabadka felett. Sárkányokkal csak Kanizsa felett 
lehet találkozni néha, de azok is elég barátságosak, amíg nem próbálja 
meg lehagyni őket az ember.
CSILLAG Igaz az János bácsi, hogy Szabadka felett nagyon különlegesek 
a felhők? 
SZÁRITS BÁCSI Értesülései helytállóak, kisasszony! Városunk felett igen 
szokatlan felhőképződményeket figyelhet meg az ember. Különösen 
érdekesek az édességfelhők családjába tartozó vattacukorfelhők és jég-
kásafelhők. Mondanom sem kell, hogy rendkívül finomak! Van kedvük 
megkóstolni őket? 
GERGŐ Persze!
SZÁRITS BÁCSI Akkor berepülünk a városháza fölé. Ott a legfinomabbak! 
Kapaszkodjanak! Irányváltoztató manőver következik!
CSILLAG Már látom őket! Ott egy hatalmas vattacukorfelhő-gomolyag. 
SZÁRITS BÁCSI Van ott néhány hurkapálca az ülések alatt! Rántsák elő 
őket, és nyújtsák ki a kezüket!
GERGŐ Hát ezek isteni finomak!
CSILLAG Köszönjük, Jani bácsi!
SZÁRITS BÁCSI Most pedig még magasabbra emelkedünk! A jégkásafel-
hők rétegébe. Poharak az ülés alatt!
GERGŐ Micsoda álom!
CSILLAG Tudtam, hogy szeretni fogod!
GERGŐ Imádom a repülést!
SZÁRITS BÁCSI Poharakat kinyújtani!
CSILLAG Nahát, ez citrom ízű!
GERGŐ Az enyém vaníliás!
CSILLAG Ereszkedjen egy kicsit lejjebb, Jani bácsi, kiugrunk a gépből!
GERGŐ Micsoda?
CSILLAG Ne izgulj, Gergő! Csak arra kell gondolnod, hogy valami na-
gyon-nagyon könnyű dologgal van megtöltve a tested, és máris repülni 
fogsz! Ez csak egy álom! Egy gondolatkísérlet, tudod! Gondolj mondjuk 



77

a szélre vagy egy tollpihére! Vagy léggömbökre, rigófüttyre, esetleg egy 
bárány leheletére vagy egy hörcsög ásítására! Na, annak tényleg semmi 
súlya nincs! 
GERGŐ Nem fog sikerülni. 
CSILLAG Dehogynem fog! Gyerünk, Gergő! 
GERGŐ A testem könnyű! Habkönnyű! Habkönnyű a testem!

Gergő és Csillag lebegni kezdenek.

CSILLAG Látod? Sikerült. Máris repülünk! 
GERGŐ El se hiszem.
SZÁRITS BÁCSI Hörcsögásítás? Ó, szűzanyám! Hát ennyire egyszerű vol-
na a repülés? 
GERGŐ Köszönjük az utazást, Jani bácsi!
SZÁRITS BÁCSI Örömömre szolgált, uram! Kis kezét csókolom, kisasz-
szony! Megyek és meglátogatom a sörhabfelhőket!
CSILLAG Jó szelet kívánunk, Jani bácsi!
SZÁRITS BÁCSI Szerencsés ébredést az álmodónak!

Tizenegyedik jelenet

A varázsló kertjében. Álomidő. Brenner a kerítés mögött térdel. Leskelődik.

BRENNER Psszt! Csendben! Guggoljatok ide mellém, és maradjatok 
csendben!
GERGŐ Mi ez a hely?
BRENNER Ez a varázsló kertje. Én találtam rá az unokatestvéremmel. 
Szép, mi? 
CSILLAG Szép! Nagyon édes a virágok illata. Sose éreztem még ilyen ká-
bító illatot. 
BRENNER Kik vagytok?
CSILLAG Én Csillag, ő meg Gergő. Ő álmodja ezt az egészet. 
BRENNER Álljunk csak meg egy szóra! Ez valami tévedés lesz! Én álmo-
dom ezt az egészet! A nevem Brenner, és olyan idős vagyok, mint ti.
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GERGŐ Honnan tudod, hogy hány évesek vagyunk?
BRENNER Milyen buta kérdés ez? Mert én álmodlak benneteket! Min-
dent tudok rólatok. Látjátok ott azokat a virágokat? Az én fejemből pat-
tant ki az összes! A hosszú szárúak, a kürt alakúak, a fekete bársonyszir-
múak, a bíborpiros, kövér virágok, még a haragoszöld fű is.
CSILLAG Mutasd meg ennek a nagyképű fiúnak, Gergő, hogy te is álmo-
dó vagy!
GERGŐ Két álmodó? Hogyan lehetséges ez?
CSILLAG Vannak olyan álmok, amiket többen kell álmodni, hogy megva-
lósuljanak. Csak gondolj valamire! Teljesülni fog!
GERGŐ Oda süss, Brenner! Mik virágoznak ott a kerítés tövében? 
CSILLAG Óriáskelyhű liliomok! Gyönyörűek!
GERGŐ És nézd csak, ott az ágyások mellett! 
CSILLAG Lila virágú nőszirmok!
BRENNER Te álmodod ezeket a virágokat?
GERGŐ Én bizony!
BRENNER Be kell vallanom, tényleg szépek! Mit szólnál, ha együtt álmod-
nánk tovább?
GERGŐ Nem bánom!
BRENNER Oda a kert végébe! Kéne oda egy ház! 
GERGŐ Rendben! Zöld zsalus ablakai lesznek!
BRENNER A tető pedig azonnal összehajlik az ablakok felett, mert na-
gyon tágas a padlása. 
GERGŐ Kék szegfűket álmodok az ablakok fölé!
CSILLAG És kié lesz ez a ház?
BRENNER Ez a varázsló háza! Őt már korábban kitaláltam! Veszélyes alak 
fekete szemekkel!
CSILLAG Találkoztál is vele? 
BRENNER Nem, még sohasem. Félek tőle! Nem is mernék bemenni a 
házba, mert nincs egyedül. 
CSILLAG Kik vannak vele?
BRENNER Rablók.
CSILLAG Kik?
GERGŐ Rablók. A varázsló szolgái és tanítványai. 
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BRENNER Ez jó, ez tetszik! És ezek a rablók friss békákat és gyíkokat esz-
nek, továbbá többéves cserebogarakat kapnak csemegéül, amik, mint a 
befőttek, üvegekben állnak a varázsló kamrájában.
GERGŐ És földalatti utakon járnak rabolni a városba, ha közelít az éj. 
BRENNER Látjátok? Máris alkonyodik! Lebukott a nap a Nagytemplom 
tornya mögé. 
GERGŐ Ilyenkor ébredeznek a rablók, és útnak indulnak a földalatti já-
rataikon. 
BRENNER Belopódznak a szabadkai házakba, megbújnak a szekrények 
mélyén. 
GERGŐ És ha leszáll az éj, és mindenki elalszik, feltörik a zárakat és elra-
bolják a kincseket az ékszeresdobozokból. 
BRENNER És otthagyják a tőrjeiket fenyegetésképpen!
GERGŐ És megeszik az összes édességet!
BRENNER Meg levágják a kislányok babáinak a fejét is!
CSILLAG Szerintem ezt inkább ne csinálják! Ne legyenek ilyen kegyetle-
nek. Ne álmodjatok inkább ilyet, jó?
BRENNER Na jó, akkor nem vágják le a babák fejét. A nyakukon hagyják 
őket. 
GERGŐ Csak a kincseket meg az ékszereket hozzák el a varázslónak.  
A sütiket helyben elfogyasztják.
BRENNER A varázsló pedig pirkadatkor lefekszik a kertben a virágok közé, 
azok pedig mind-mind lányokká változnak. Vagyis visszaváltoznak, mert 
igazából nem szivárványszínű virágok, hanem szabadkai lányok. Minden 
szabadkai lány virág igazából. Bizony! Én jól ismerem őket! Nárciszok, 
ibolyák, nefelejcsek, pipacsok…
GERGŐ Akkor te is virág vagy, Csillag?
BRENNER Még szép! Nem is akármilyen, hanem Csillagvirág! Egyszer 
majd ő is itt marad a varázsló kertjében. 
GERGŐ Itt maradsz? Ugye nem?
CSILLAG Dehogy is maradok! Ne higgy neki! Össze-vissza beszél. 
BRENNER A varázsló kertje. Ez tetszik. Ha felébredek, majd felírom vala-
hova. Öröm volt együtt álmodni veletek.
GERGŐ Köszönjük, hogy megmutattad a kertet! Találkozunk még?
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BRENNER Nem hiszem. De ki tudhatja azt előre? Semmi sincs kőbe vés-
ve. Vigyázzatok magatokra! 
CSILLAG Te is vigyázz magadra, Brenner!

Tizenkettedik jelenet

Rémálom. Gergő iskolájának mosdója. Gergő és Csillag az egyik fülkében 
rejtőznek. Jön Mészáros, Alex és Báne.

MÉSZÁROS Hol vagy, Gergely? Gergelyke! Megtalálunk, ne félj! 
GERGŐ Jaj, ne! 
CSILLAG Hol vagyunk?
GERGŐ Az iskola mosdójában! Ez nem közös emlékünk. Ez egy rémálom!
CSILLAG Ha te irányítod az álmaidat, akkor miért engeded, hogy rémál-
mok legyenek belőlük?
GERGŐ Azt hiszed, olyan egyszerű másra gondolni? 
ALEX Nincs hova bújnod, Gergelyke!
BÁNE Bizony, hogy nincs hova bújnod, Gergelyke!
GERGŐ Menekülj, Csillag, nem akarom, hogy bántsanak!
CSILLAG Kik ezek? 
GERGŐ Az osztálytársaim a hátsó padból. A Mészáros, a Báne meg az 
Alex.
CSILLAG Itt maradok, segítek neked.
GERGŐ Nem tudsz segíteni!
CSILLAG Miért nem?
GERGŐ Mert semmi okuk arra, hogy szekáljanak, mégis szekálnak.
MÉSZÁROS (feltépi a fülke ajtaját) Hát itt vagy, Gergelyke! Gyertek csak 
ide, fiúk! 
GERGŐ Ne bántsatok! Mit akartok tőlem?
MÉSZÁROS Meg akarunk tanítani arra, hogy velünk nem lehet csak úgy 
kibabrálni.
GERGŐ Kibabrálni? Mit csináltam? Én nem… 
MÉSZÁROS Pedig szerintünk igen.
GERGŐ Meg fogtok verni?
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MÉSZÁROS Megverni? Szerinted meg fogjuk verni, Báne?
BÁNE Szerintem meg fogjuk verni, Mészáros!
MÉSZÁROS Szerinted meg fogjuk verni, Alex?
ALEX Szerintem meg fogjuk verni, Mészáros!
MÉSZÁROS Szerintem meg mind a ketten tévedtek.
GERGŐ Nem fogtok megverni?
MÉSZÁROS Nem fogunk megverni.
ALEX ÉS BÁNE Nem fogunk megverni, Gergelyke.
MÉSZÁROS De ha még egyszer beleköpsz a levesünkbe, akkor véged! 
ALEX Véged!
BÁNE Kicsinálunk.
GERGŐ De mit csináltam?
MÉSZÁROS Még kérdezed?
ALEX Még meg mered kérdezni?
BÁNE Nem szégyelled? 
GERGŐ Nem akarok bajt. 
MÉSZÁROS Akkor vigyázz magadra, hogy ne legyen baj, Gergelyke. Jó?
ALEX ÉS BÁNE Jó lesz, Gergelyke?
GERGŐ Jó lesz! De szeretném tudni…
ALEX Vigyázz a szádra, hékás!
MÉSZÁROS Gondolkodj csak el, és eszedbe jut majd.
ALEX A csicskánk leszel!
GERGŐ A micsodátok?
BÁNE Mi az a csicska, Alex?
ALEX Az egy V alakú paszomány a tisztiszolgák zubbonyujjának elején.
BÁNE Mi?
MÉSZÁROS Honnan tudsz te ilyeneket?
ALEX Nem tudom, Mészáros, kérdezd meg őt, ez az ő álma!
MÉSZÁROS Honnan tud ő ilyeneket, Gergő? A valóságban egy tökfej.
ALEX Tökfej, aki mondja, Mészáros!
GERGŐ Nem tudom, honnan tudja. 
MÉSZÁROS Dehogynem tudod!
GERGŐ Biztos olvastam valahol. 
MÉSZÁROS Akkor ki vele! Mi az a paszomány? 
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GERGŐ A mi? 
MÉSZÁROS Az előbb azt mondta, hogy paszomány. 
GERGŐ Nem emlékszem!
MÉSZÁROS Azt akarod, hogy megverjünk?
GERGŐ Dehogy akarom!
BÁNE Akkor mondjad, Gergelyke, mondjad, mi az!
MÉSZÁROS Mondjad, Gergelyke! Mi a frász az a paszomány!
GERGŐ Mondja meg az Alex! Én nem emlékszem rá! És akkor már azt is 
megmondhatja, hogy mi a frász!
MÉSZÁROS Mondjad, Alex! Mire vársz?
ALEX Hát a paszomány és a frász… a paszomány és a frász…
BÁNE A paszomány selyemszálakból készített lapos szalag vagy zsinór, 
amit különböző ruhákra szoktak felvarrni dísznek.
MÉSZÁROS Oké, okostojások! Honnan a rossebből tudtok ti ilyeneket, mi?
BÁNE Mészáros, mi az a rosseb? 
ALEX És mi az a frász, Mészáros?
MÉSZÁROS Nem tudom, fiúk! Nem tudom, mik ezek a szavak! Az istókját 
neki! Miért kérdeztek tőlem ilyeneket? A teringettét! Elég ebből! Elég! 
GERGŐ Hagyj bennünket békén, Mészáros! 
MÉSZÁROS Oké! Most az egyszer! Hagyjuk itt ezt a szakrabéderes szűz-
mándokot meg a barátnőjét, fiúk! Irgum-burgum! Most azonnal elpuco-
lunk az álmodból. Gyerünk! (indul)
ALEX (elmenőben) Mi az a szakrabéderes szűzmándok, Mészáros?
MÉSZÁROS (elmenőben) Nem tudom, Alex!
BÁNE (elmenőben) És mi az a teringette?
MÉSZÁROS (elmenőben) Nem tudom! Hagyj már békén!
ALEX (elmenőben) És az irgum-burgum, Mészáros?

Mészáros, Alex és Báne el.

CSILLAG Látod! Nagyon bátor voltál! 
GERGŐ Én?
CSILLAG Bizony, te! Te irányítasz. Sokkal okosabb vagy, mint ők. Simán 
lekoptattad őket. Jó érzés, ugye?
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GERGŐ Igen. Nagyon jó érzés.
CSILLAG Na, látod! Ne izgulj! Ébren is menni fog! Most gyere velem! Ta-
lálkoznod kell még valakivel.
 

Tizenharmadik jelenet

Csillagrét. Fényesség. 

GERGŐ Csillag! Csillag! Hova tűntél?
EGY FIZIKUS Nyugodj meg, Gergő!
GERGŐ Ki vagy te? Mi ez a fényesség? Nem látlak.
EGY FIZIKUS Micsoda felesleges kérdések!
GERGŐ Te vagy az, Csillag? 
EGY FIZIKUS Tévedsz.
GERGŐ Nem látlak jól. Furcsa vagy. Sohasem találkoztam még olyasvala-
kivel, mint te. Mit csinálsz itt?
EGY FIZIKUS Nem is tudom. Nem gondolkodtam még ezen. Szemlélő-
dök. Meg akarom érteni a világ dolgait.
GERGŐ Mint a fizikusok?
EGY FIZIKUS Pont, mint a fizikusok. 
GERGŐ Akkor te is fizikus vagy?
EGY FIZIKUS (nevet) Igen, végül is fizikus vagyok.  
GERGŐ Még mindig álmodom?
EGY FIZIKUS Ha neked így könnyebb, gondold azt, hogy álmodsz. 
GERGŐ Mi ez a rengeteg fényes pont? 
EGY FIZIKUS Csillagok, Gergő. Üdvözöllek Csillagréten!
GERGŐ Miért vagyok itt?
EGY FIZIKUS Azért, hogy cselekedj.
GERGŐ Nem tudom, mit kéne csinálnom.
EGY FIZIKUS Dehogynem, pontosan tudod. Nekem elhiheted. Tudod én 
már nagyon-nagyon régóta figyellek benneteket innen fentről. A csilla-
gok közül minden jobban látszik. Tudom, hogy mi az, amit a legjobban 
szeretnél.
GERGŐ De hiszen azt még én sem tudom. 
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EGY FIZIKUS Tudod te azt, csak ahelyett, hogy kifelé figyelnél, most ma-
gadba kell nézned! 
GERGŐ (elgondolkodik) 
EGY FIZIKUS Mondd ki bátran!
GERGŐ Szeretnék még egyszer utoljára beszélni Csillaggal. Igazából!
EGY FIZIKUS Emlékszel még arra, mit mondtál Csillagnak, amikor neki 
adtad a dobozkát, ugye? 
GERGŐ Persze. Emlékszem. Csak a nézőtől függ, hogy milyennek látja a 
világot. 
EGY FIZIKUS Akkor most figyelj, mert én kinyitom a lezárt dobozt, hogy 
belenézhess. Csillag most már itt van velem, a csillagok között. De persze 
ott lehet veled is. Nem lehetetlen egyszerre több helyen lenni. Nekem 
igazán elhiheted.
GERGŐ Szeretném, ha azon a padon találkoznánk, ahol először is. 
EGY FIZIKUS Ennek semmi akadálya.
GERGŐ Mit kell csinálnom? 
EGY FIZIKUS Csak hunyd le a szemed. Most egy kicsit én fogok nézni 
helyetted.  

Gergő lehunyja a szemét. 

Tizennegyedik jelenet

Magányos pad Szabadka Prozivka városrészének parkjában. Gergő egyedül 
van. Megjelenik Csillag. 

CSILLAG Megengeded, hogy leüljek melléd?
GERGŐ Meg.
CSILLAG Mi történt, miért vagy szomorú?
GERGŐ Mert te vagy az egyetlen, akivel beszélhettem, ha baj volt, és 
félek, hogy utoljára látlak. A szüleim megint összevesztek. Sose fognak 
kibékülni egymással. 
CSILLAG Mi történt? 
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GERGŐ Nem tudom. Anya kiakadt valami miatt. Azt hajtogatta, hogy 
elege van, és nem tudta abbahagyni a sírást. Apa meg arról beszélt, 
hogy nem az ő hibája. 
CSILLAG Az emberek mondanak dolgokat, aztán van, hogy megbánják. 
Az idő meg begyógyítja a sebeket. Az idő és a tél csendje. Tudod, régen 
azt hittem, hogy azért van csend télen, mert az énekesmadarak a nagy 
havazás elől elhúzódnak az odvaikba meg a padlásokra. De rájöttem, 
hogy a csendnek semmi köze a madarakhoz. Autókat sem hallani, meg 
kamionokat se, meg azt se, ahogy az Ottmár bácsi kiabál a nagyothalló 
feleségének, hogy ritka női név hat betű. Az egész csönd a hó miatt van. 
Vagyis a pelyhek miatt. Minél hidegebb van, annál nagyobbak a pelyhek, 
és annál bolyhosabbak. És ahogyan leesnek, a bolyhaikkal hangszigetelik 
a világot. Elnyelnek minden zajt. A közeli hangokat persze hallod, de azok 
nem jutnak messzire, behúzódnak a bolytok közé. A kiabálást se hallani, 
sőt még a sírás meg a veszekedések hangjai is a hó közé kerülnek. Csen-
des és nyugodt lesz minden. És ha jön a tavasz, a téllel együtt eltűnnek a 
veszekedések hangjai is. Elolvadnak a melegben. Csak ki kell várni. 
GERGŐ Kérdezhetek valamit?
CSILLAG Kérdezz csak!
GERGŐ Ez a valóság, ugye?
CSILLAG Azt csak te tudhatod. Nekem most el kell mennem. Neked pe-
dig ideje felébredned. 
GERGŐ Köszönök mindent, Csillag! 
CSILLAG Gergő! 
GERGŐ Igen?
CSILLAG Ne haragudj a szüleidre. 
GERGŐ Jó. Megpróbálom. 
CSILLAG És nyugodtan mondd meg a tanító nénidnek, hogy nem sze-
reted, ha becéznek.
GERGŐ Itt leszel velem mindig, ugye?
CSILLAG Nyisd ki a szemed!

Gergő kinyitja a szemét. Csillagfény tör be az ablakon. Nagy pelyhekben hul-
lani kezd a hó. 


