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Christine Rinderknecht – Oli Second

Stresszfaktor_15
Szereplők

Jenny – színész 1
sofie – színész 2
alessandra (ale) – színész 3
Max – said – színész 4
Valamennyien 16 év körüli osztálytársak, röviddel az iskola befejezése előtt.

dJ oli

tanár, Tanárnő, igazgaTó

Jenny anyJa és apJa 
alessandra anyJa

sofie anyJa, MostoHaapJa és féltestvére, alMa 
Max anyJa és apJa

Színpadkép: egy laptop, egy kamera, két tükör, tologatható vetítővásznak, egy projektor, a 
hangstúdióban a rapper.
A helyszínek jelenetenként változnak.

1. 
A fiatalok egymás mellett hevernek, magukat filmezik. Az egyik vetítővásznon megjelenik a 
felvétel.
Max a kamerával.

2.
Oli Rap
A tizenötös stresszfaktor I.

Ez itt a tizenötös stresszfaktor, sztorizgatunk a stresszről,
nekem is van, meg neki is van, meg neked is simán az jön
le, hogy jut belőle, ha dőzsölsz és nem lesz kevesebb, ha koldulsz 
mer’a stressz az mindig közvagyon, garantált emberi jogi bónusz.

Itt van a stressz, hogy ki vagyok ma, ott van a stressz, hogy ki leszek holnap,
Még a legmegnyugtatóbb csöndjeink is pikk-pakk stresszbe hajolnak.
Egy parallel digitális vágyvilágban vagy egy perccel a világvége előtt
is csak tanulj, teljesíts, told az igát, míg jön a halál és meglök.
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Ki a fene vagy te tulajdonképpen? Azt mondod, ismered önmagad?
De mi van, ha egy lapra teszel fel mindent, és a végén mégis egy senki vagy?
Ez itt a tizenötös stresszfaktor, kétség- és logikamentesen 
szokványos sztori az emberiségről, amely napra nap stresszel rendesen. 

Négyen haverok ők, itt vannak, szárnyaikat bontogatják,
de betojnak, mert nagy úr a félelem, a szabadságot olcsón adták.
Mindent beleadni vagy leszarni mindent – na, ez a dilemma, bassz fel.
Egyik nap „Érd el az álmaid!”, másnap „Pénzügyi válság, bocsi! És add fel.” 

színész 4: Szuper, Oli, kösz szépen. Helló mindenkinek, ez itt Oli Second...
színész 2 (kamerával): Stresszfaktor_15, egy tanulmány szerint minden második fiatal stressztől 

szenved (a publikumra zoomol fiatalokat keresve), egy burnout generáció nő fel éppen. A 
stressz fő okozói: az iskola, a szülők, az időhiány. Szakemberek riasztva.

oli: Azért ez túlzás.
színész 2: Szakemberek riasztva (Színész 4-re zoomol). Ez itt Max.
színész 1: Max egy maximális stréber.
színész 2: Max elégtelent kapott.
Max (meglehetősen hisztérikusan): Nee, bazmeg, ez szar… Ennek nem lett volna szabad meg-

történnie. Elégtelen matekból, 3,8, az egész átlagomat lehúzza, ó, bazmeg, éppen hogy csak 
elégtelen, éppen csak, de mégiscsak elégtelen, a francba, muszáj tartanom az ötös átlagot, 
különben mindennek lőttek, ez azt jelenti, hogy következő alkalommal hatost kell kapnom. 
(Kamera ki.)

 Bazmeg, egész éjjel a gép előtt ültem, mondtam magamnak, menj már aludni, holnap vizs-
gád van, de valahogy nem sikerült, fogalmam sincs, mit csináltam egész éjjel, felfrissítettem a 
Facebook-oldalamat, aztán egy új videoblogot hoztam létre. Mit kell tenned, hogy bukjanak 
rád a csajok?

 Said blogja 
 Helló, Said vagyok, tizenhat éves, és kitaláltam néhány menő pózt partikra meg ilyesmi. Te-

hát, máris mondom, ez hogyan működik, hogy ne legyen túl homályos, kissé hátrább állok, 
remélem, jól láttok, csak ez a kamerám van, rajta vagyok, hogy egy jobbat szerezzek, tehát 
mutatom az első pózt, ebből mindenki látja, hogy ott vagy, tehát valahogy így, karok kereszt-
be, majd dőlj enyhén oldalra, egy kicsit közelebb jövök, fontos, hogy a kéz nagy legyen, akkor 
erősnek nézel ki, ez egy olyan tag, akit nem csinálsz ki. Majd dőlj hátra, lean back, ne túlzot-
tan, csak egy kis homorítás, és ami nagyon fontos, az az arc, ez az arc azt mondja, kapd be 
... így, egyszer az arcodhoz nyúlhatsz, lassan, a legjobb, ha a kezeddel végigsimítod az állad 
... oké, ennyi volt mára, találkozunk jövő héten, sziasztok, ez volt Said az új Posing bloggal. 

3.  
Alessandra bemutatkozik (Színész 3 a kamerába)

 Helló, itt Alessandra, tizenhat éves és négy hónapos vagyok, és ez nagyon unalmas. Minden-
ki gimnazista akar lenni, felkészítőre jár. Max egy igazi stréber lett, egész nap otthon ül és ta-
nul, régebb kúl volt. A legjobb barátnőm Jenny, neki semmit sem szabad, teljesen hülye szülei 
vannak, mindig otthon kell maradnia, és ő aztán a szuperstréber, mindig otthon is marad és 
csak tanul és tanul és tanul (Jenny lereagálja), Maxnál is sokkal rosszabb. Úgy értem, végtére 
is a barátnője vagyok, értem is tehetne valamit, de ő egyszerűen gyáva (zoom Sofie-ra), ez itt 
Sofie, Sofie is olyan furcsa lett, gőzöm sincs, mi baja lehet (kamera ki). Annyira elfoglaltak és 
mindig stresszesek, és én is stresszes vagyok, mert marhára unatkozom, és mert mindenki 
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tudni akarja, mit akarok csinálni, gőzöm sincs, nem akarok gimibe menni, mert azok mind 
hülyék, jobbnak tartják magukat, csak azért, mert gimibe járnak. Először ki akarom pihenni a 
stressz fáradalmait, aztán fogalmam sincs, miért kellene már most tudnom, hogy mit akarok 
majd csinálni.

Max: Na, gyerünk, gyerünk.
Kép: a négy szereplő a saját világában, ki-ki a maga stresszével.

4.
Sofie blogja

 Helló, Sofie vagyok, ez az első blogom, 15 éves vagyok, tulajdonképpen majdnem 16, és 
bajban vagyok. Lehetséges, hogy, nem, ez hülyeség, kezdem még egyszer elölről, kicsit ide-
ges vagyok, én ... nem tudom,  ha én ... khm ... tehát az úgy volt, hogy néhány hete egy 
barátnőmmel, Alessandrával egy buliban voltunk és ott megismerkedtem Timmel, és aztán 
mi ott valahogy, ez volt az első alkalom és gyerekek, nem is fájt, ahogy ezt egyesek állítják, 
komolyan ... szóval ... tényleg jó volt, de hát nem tudom, mert ha most terhes vagyok, az 
nagyon gáz. Talán volt közületek valakinek ilyen tapasztalata. 

 Azt sem tudom pontosan, hogy mikortól ... szóval, talán most még lehetne valamit ... szóval 
bazmeg, nem tudom, ha ..., azt hiszem, szerelmes vagyok, kurvára szar az egész, azóta sem 
láttam Timet, nem tudom, mit gondol most rólam, olyan kínos, különben is tanulnom kellene, 
nemsokára itt vannak a vizsgák, föltétlenül gimnáziumba akarok menni, ha ez nem sikerül, 
akkor fogalmam sincs, mit csinálok, egyáltalán nem tudok koncentrálni, egyfolytában rosszul 
vagyok ... anyámnak nem mondhatom el, a mostohaapám meg hülyét kapna. Így is azt gon-
dolja, hogy én túl sok vagyok a családnak. Tényleg szarban vagyok. Írjatok, ha már volt ilyen 
tapasztalatotok. www.sofievilaga.ch

Max: Gyerünk, gyerünk.
Kép: a négy szereplő a saját világában, ki-ki a maga stresszével. 

5.
Jenny blogja
Kedves naplóm. Gyűlölöm a szüleimet.

Jenny: Gyűlölöm a szüleimet, régebb igazán kedveltem őket, egy csomó mindent csináltunk 
együtt. De néhány éve egyszerűen borzalmasak. Mindig azt akarják, hogy jó legyek, a legjobb 
legyek, a topon legyek, de én egyszerűen csak fáradt vagyok. Nekem viszont nem szabad 
fáradtnak lennem, nem illik a koromhoz. Az én koromban az ember sosem fáradt és jó akar 
lenni.  Azt mondják, kamaszkorban a gyerekek bonyolultak lesznek, de komolyan, ez nálunk 
fordítva van, a szüleim lettek teljesen bonyolultak, én teljesen normális vagyok, azaz annyira 
nem vagyok normális, amennyire lehetnék, ha a szüleim normálisak lennének, de mivel min-
dig furcsán viselkednek és folyton utánam kémkednek, mindent leellenőriznek, mindent tudni 
akarnak, nekem semmi teret nem hagynak, akkor persze, hogy én is furcsa vagyok és már 
egyáltalán nem tudom, mit kellene tennem. Miközben Alessandra engem totál hülyének tart. 
Különben barátnők vagyunk. Neki nincsenek furcsa szülei, csak egy anyja van, egy vagány 
anyja, aki mindent megenged neki. Van lakáskulcsa, még egy hitelkártyája is, azt csinálhat, 
amit akar, míg nekem mindenre engedélyt kell kérnem, mint egy kisgyereknek. Az én szüleim 
a legsúlyosabb pszichopaták.
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Oli Rap 
Négy haver 

Ők négyen spanok,
négyen haverok,

a kétes generációból, amelyikről azt mondják, mindenre tesz.
Ez a Post-Facebook-generáció, generáció szájretesz.
Hány ismerősöd van generáció, állapotfrissítés generáció.
Csak lájkol, nem szeret. Neki már semmi sem eléggé degeneráció.

Ömlik ezerrel a médiából és mindenki csak azt szajkózza,
hogy az a sok belassult idióta a tempót vajon mér’ turbózza?
Túl lázadó, simán behódoló, pornózabáló generáció.
Kedvencük a pöcs Cro és David Guetta. Szétcsúszott generáció.

Túl virtuális, túl apátiás, túl kényes, túl puhány.
Kurvára nagy arcok. Csak épp az apjuk meg az anyjuk derogál.
Nem pörögnek fel illúziókra, sohasem voltak álmaik.
Hősök, zsenik? Nincsenek, csak divatkirályaik.

Négyen haverok ők, még csak kamaszok, szeretnek, gyűlölnek.
De a csajaik mellett már tuti, hogy nem csak játsszák a felnőttet.
Vágják, hogy mind kamu, ami nem mérhető le vagy eladhatatlan. 
És hogy nem demokráciában élünk, helyette túlélőharc van.

6.
Iskola, villámrögtönzés

tanár: Bonjour, mes enfants. Villámrögtönzés franciából.
Kórus: Nem, ezt nem teheti.
tanár: Csendet kérek.
alessandra: Ez illegális.
tanár: Csend legyen, a teszt csak értetek van, hogy ti is tudjátok, hogy álltok az anyaggal.
sofie: Be sem jelentette, ezt be kell jelenteni.
tanár: Azt viszont mondtam, hogy számíthattok rá.
alessandra: De még ott van nekünk a lista is a 2000 idegen szóval.
tanár: Azt már fél éve feladtam, meg kell tanulnotok a penzumaitokat önállóan beosztani.
Jenny: Ki kell mennem.
tanár: Épp most volt szünetünk.
Jenny: Megjött a havim.
alessandra: Nekem is.
sofie: Maga volt mindig a kedvenc tanárunk.
tanár: Most felmérhetitek a kvalitásaitokat.
alessandra: A micsodáinkat?
tanár: A kvalitásaitokat, a képességeiteket, a tehetségeteket, ott van a listátokon. Ezt a szót 

kellene ismerjétek. Hogy akarjátok megírni a portfóliótokat, ha még a kvalitás szót sem is-
meritek? Tehát, diktálás következik: je m’appelle Gilbert virgule et j’habite à Délémont, à 
Délémont, virgule,… 
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 7.
Színész 2 a kamerával, Színész 4 tanárból Maxszá változik: Ez itt Max és ismét megbukott.

Max: Shit, ezt tudnom kellett volna, ha most még egy elégtelent inkasszálok, shit, akkor benne 
vagyok a csávában, hogy fogok én ebből kimászni, á, de szaaar, hányasaim vannak még, van 
három ötösöm, egy négyegészhetesem, egy négyesem, egy ötegészötösöm, aztán jönnek 
a háromegésznyolc, a négyegészhuszonöt, a háromegészhetvenöt, két négyegészhuszonöt, 
legalább három hatos kell és semmi ötös alatt...
Max összeroskad.
Live videó, Max számol.

Oli Rap
Gyűjtsd a pontokat

Villámrögtönzés az élet, kölyök, gyűjtsd a pontokat.
Pokémon Góhoz pokélabda. Gyűjtsd a pontokat.

Pont a jegyeknek, pont a pénznek, pont a banknak, bizonyítványnak,
Pont a szülőknek, pont a jövőnek, pont a tanárnak, pont a melónak.
Minden nap ugyanúgy tép szét, hogy most mennyivel emeld a mércét?
Robotolj, stresszelj, loholjál, de azér’ vigyorogj végig jópofán.

Divatbolond vagy, családra gyúrsz, vagy jól jönne már egy kapcsolat?
A legfőbb szabály, tudhatod, ahogy a mondat végén ott a pont,
Hogy a legtöbb pontot te gyűjtsd be, a csúcson van igazán nyert ügyed.
Mer’a legsiralmasabb az olyan lúzer, akinek akkor a legjobb, ha megvered.

Ha megesz a stressz, a presszió és ráparázol – hát véged!
De pláne, hogy véged, ha ellazulsz és nem csúcs a teljesítményed.
Szuperrobottá gyúr az élet, az iskola egy tesztlabor.
Mi kéne? Barátnő? Te tényleg hülye vagy. Ő lesz a legújabb stresszfaktor!

Max: Nem, nem, én nagyon szeretném, ha lenne egy barátnőm, mindenképp egy barátnőt sze-
retnék.

oli: Ez nem megy, túl sok időt veszítenél vele.
Max: Hogy? Még hogy sok időt. Mindenki akar barátnőt.
oli: Ember, döntened kell.
Max: Nem érdekel, mindenképp akarok egy barátnőt.

8.
A három lány iskola után

alessandra: Te szándékosan úgy ültél, hogy ne láthassam a lapodat.
Jenny: Ez egyáltalán nem igaz.
alessandra: De igen, te sohasem engeded, hogy másoljak, egy barátnő részéről ez kurva szar.
Jenny: Minden nap lemásolhatod a házi feladatomat, és én mindig mindent elmagyarázok neked, 

amikor felhívsz, azaz naponta, minden nap félórát telefonálunk, amikor mindent elmagyará-
zok neked.

alessandra: Nocsak! Minden alkalommal megnézed az órádat? Te mindig a legjobb akarsz lenni. 
Így van, Sofie, ugye? A legjobb akar lenni.

sofie: Szerintem Jenny tényleg jó, különben nekem mindegy.
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alessandra: Én is jó lennék, ha egész nap tanulnék. (Jennyhez) Te mindig csak magadra gon-
dolsz. Te mindent csak magadnak akarsz. Te egyszerűen nem vagy normális.

Jenny: Ez most nagyon durva.
sofie (Alessandrához): Te amúgy sem akarsz gimnáziumba menni.
alessandra: Ezt ki mondta?
Jenny: Te.
sofie: Te inkább olyan... twilightos vagy. 
alessandra: Pontosan. A zenével kezdek majd valamit.
sofie: Ale, megyünk újra shoppingolni?
alessandra: Ja, klassz.
sofie: A hitelkártyád nálad van?
alessandra: Hát persze, mindig. Jennynek biztos haza kell mennie tanulni vagy kínai nyelvórára. 

Jenny most kínaiul tanul, aztán feleségül megy egy vágott szeműhöz.
Röhögés, el.

9.
Jenny blogja

 Kedves naplóm, ma Alessandra megint nagyon piszok volt velem. Nem az én hibám, hogy 
lusta tanulni, órán sohasem figyel, aztán panaszkodik, hogy a tanárok rosszul magyaráznak, 
és én újra el kell neki magyarázzam az egészet, nekem van türelmem, de lassan ebből ele-
gem lesz. Ma le akarta másolni a dolgozatomat, de én szándékosan úgy ültem, hogy ne 
láthassa a lapom. Igazságtalannak tartom, hogy ugyanolyan jegyet kapjon, mint én, anélkül, 
hogy tanulna. Én egész nap tanulok, a házi feladaton kívül még pótfeladatokat is megoldok, 
amiket anyám az internetről tölt le, aztán zongoraóra, kínai, angol, anyám azt akarja, hogy 
még oroszra is járjak. Egész hétvégén tanulok, míg ő nem csinál semmit. Most csúnyákat 
mond rólam Sofie-nak. Elmentek shoppingolni, pedig tudja, hogy én is szívesen velük men-
tem volna. Rajtam röhögnek. Nekem nincs egy igazi barátnőm, engem senki sem kedvel, 
belém senki sem szerelmes, egy senkinek tartanak, ennyi erővel halott is lehetnék.
Sofie és Alessandra bevásárlószatyrokkal, meglehetősen felvillanyozva, videofelvétel. Fellépés.

sofie: Klassz volt. Te vagy a legjobb barátnőm. (Megöleli.)
alessandra: Nekem is te vagy a legjobb barátnőm.

10.
színész 2: Sofie valóban kúlnak találja Alessandrát, aki az anyja hitelkártyájával mindent kifizetett 

neki. Ő is szeretne egy ilyen anyát, habár nem igazán biztos benne, hogy az Alessandra anyja 
is kúlnak találja ezt, az ő anyja ennek egyáltalán nem örülne, és felteszi magának a kérdést, 
hogy vajon igaz, amit Alessandra állít. Tökmindegy, hitelkártyával fizetni klassz. Hazamegy és 
elhatározza, hogy tanulni fog. De megint rosszul érzi magát. Nem bír koncentrálni.

Sofie otthon áll a tükör előtt és nézegeti a hasát. Az anyja meglepi, Sofie hirtelen kézbe kap-
ja a mobiltelefonját, az egész jelenet alatt nyomogatja. Videofelvétel a mobil képernyőjéről, 
SMS-ek.

anya: Sofie, várj, bejelentettelek a nőgyógyászhoz.
sofie: Anya, te megőrültél?
anya: Jövő hétfőn, szeretném, ha elmennél. 
sofie: Menj el te magad. 
anya: Nekem nem egy gond, én évente eljárok. Csinos fiatal lány vagy, miért vannak problémáid 

a testeddel?
sofie: Nekem nincsenek problémáim a testemmel.
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anya: Nekem pedig úgy tűnik. Szerintem fontos, hogy végre beszélj egy szakemberrel magadról, 
a szexualitásról, a testedről.

sofie: Jaj, anya, olyan ciki vagy.
anya: Nem, nem vagyok ciki, én teljesen nyitott vagyok.
sofie: Jó neked.
anya: Miért vagy ilyen zárkózott? Te félsz valamitől.
sofie: Igen, tőled.
anya: Bármit mondok, elutasítod, miért?
sofie: Mert olyan ciki vagy.
anya: Bejelentettelek Widmer doktornőhöz, és szeretném, ha elmennél. Punktum.
sofie: Hétfőn nem lehet, suli van.
anya: Igazoltan fogsz hiányozni, orvoshoz mész.
sofie: De nem vagyok beteg.
anya: Nem arról van szó, hogy beteg vagy, hanem arról, hogy a doktornő megvizsgál és leellen-

őrzi, minden a helyén van-e.
sofie: Nálam minden a helyén van.
anya: Helyes, akkor nincs mitől tartanod. 
sofie: Hagyj már békén.
anya: Nem, nem hagylak békén, mert te nem tudod, neked mi a jó. Bejelentkeztél a szakiskolába?
sofie: Anya.
anya: Felhívtad őket?
sofie: Nem.
anya: És mire vársz? Még csak néhány heted van, már így is késő.
sofie: Nincs kedvem, nincs semmi kedvem bárkit is felhívni, úgysem fogok odajárni.
anya: Aha, és mit akarsz? Jelentkezni a munkaügyi hivatalnál?
sofie: Gimnáziumba megyek.
anya: A te jegyeiddel. Te álmodsz. Fel kellene végre ébredned.
sofie: Anya.
anya: Oké, nem mondok többet semmit.

11.
Sofie világa Blog

 Helló, itt Sofie világa, nagyon sürgősen szükségem van a tanácsotokra. Épp most mondta 
az anyám, hogy nőgyógyászhoz kell mennem, fogalmam sincs, lehet, valamit észrevett. Nem 
tudom, mit kell tennem, ha elmegyek a doktornőhöz, és kiderül, hogy terhes vagyok, abból 
nagy balhé lesz. Nem jött meg a havim, már azt sem tudom, mikor volt utoljára. És Tim ma 
a suliban elment mellettem anélkül, hogy rám nézett volna, én végig őt bámultam és remél-
tem, hogy megszólít, legalább egy sziát mond, de semmi. Most én kurva vagyok, csak mert 
lefeküdtem vele, az ember automatikusan kurvává lesz, ha valakivel lefekszik, akkor is, ha ezt 
szépnek találja, és ő maga is akarja? Ráadásul az anyám folyamatosan a jövőmmel nyaggat, 
mit akarsz csinálni, mit akarsz csinálni, egész álló nap csak: mit akarsz csinálni, hát ha én azt 
tudnám, Istenem, megint rosszul vagyok, kérlek, írjatok www.sofievilaga.ch.

12.
színész 3: Egy hét múlva. Max kiheverte a mínuszpontjai okozta válságot, és elhatározza, hogy 

folytatni fogja a Hogyan találok barátnőt című projektet.



77

DRÁMA

Said blogja
 Helló mindenkinek, itt újra Said. Van egy tök jó tippem a számotokra, kitanulmányoztam va-

lamit, aminek az eredménye titeket is érdekelhet. Tehát, ahogy azt ti is láthatjátok, nagy állam 
van (demo), családi vonás, kissé előre áll, anyway. Brad Pitté is ilyen, és ezzel az állal meg-
kapta Angelinát... Neki egy picit még jobban kiáll, még szögletesebb, és azt vettem észre, 
hogy ez trenírozható, a hátsó zápfogakra kell harapni, így tudjátok ezt az izmot edzeni (demo 
a kamerába). Na jó, én is csak most kezdtem, ezért még nem nagyon látszik, ellenben ha 
keskeny arcotok van, fogakat összeszorítani, úgy kábé százszor egy nap és ennek az izom-
nak meg kell szépen nagyobbodnia. Ezt csinálhatjátok bárhol, ha valahol kint vagytok, és 
éppen nincs mit csináljatok, egyszerűen: fogakat össze és az embernek szögletes arca lesz. 
Meggyőződésem, a lányok az ilyen arcokra buknak, általában a szögletesebb pasikra haj-
tanak és nem a véznákra. Én mindenképp rajta vagyok, folytatni fogom a tréninget. Allright. 
Remélem, továbbra is velem maradtok, jövő héten jelentkezem az újabb tippekkel. Ciao, ez 
volt Said a Posing blogjával. Byby!

13.
Iskola

Tanárnő: Jó reggelt, látom, mind jelen vagytok, kitűnő. Ma továbblépünk a portfólióval. (sóhajtás) 
Bizonyítványok és kvalifikációk. Alessandra, hogy állsz a kvalifikációkkal?

alessandra: Az mi? Kvalifikáció?
Tanárnő: Ott van a listátokon. Sofie, tudnál neki segíteni?
sofie: Az, amit az ember tud, amit az ember jól tud.
Tanárnő: Alessandra, te mit tudsz jól?
alessandra: Én, hát, ööö, én jól tudom sminkelni magam.

Röhögés.
Tanárnő: Rendben, elképzelhető, hogy kozmetikus akarsz lenni?
alessandra: Kozmetikus? Nem, miért, hogy pattanásokat nyomogassak, köszönöm, nem.

Röhögés.
Tanárnő: Menjünk tovább, igazolások a szakmai gyakorlatról és tapasztalatokról, beleértve a 

praktizálást, egyeseknek ebben a tekintetben elmaradásuk van. Sofie... 
sofie: Én mindenképp gimnáziumba megyek.
Tanárnő: És ha mégsem sikerülne? Az ingadozó diákokhoz tartozol, ezt te is tudod... Azt taná-

csolom, legyen egy B terv a tarsolyodban.
sofie: B terv.
Tanárnő: Menjünk tovább. Különleges iskolai kvalifikációk, különleges oktatási projektekben való 

részvétel, igazolás az iskolai éves tevékenységről, részvétel különleges munkacsoportokban, 
különleges iskolai program, számítógép-ismeret, egyesületekben való tevékenység, például 
sport, nyelvismeret, többnyelvűség, igazolás külföldön végzett nyelvtanfolyamokról, egyéb 
kvalifikációk.

Oli: Shit képesítés
Shit, shit, sítés, képesítés, legyél okés, értened kell valamihez, és bizonyítanod, hogy mihez.
Igazolások kellenek, hogy te vagy a legjobb jó gyerek, hisz az csak jó lehet, ha tudod, miben 
vagy jó.
Tudd hát, miben vagy jó! Mutasd, miben vagy jó! 
Erre jó a portfólió, mert abban benne van, hogy ki voltál, hogy ki vagy, hogy mi lesz belőled, 
hogy mi telik ki tőled, és mennyit érnél, ha ez neked mind megérné...
Legyél kompetens és kompatibilis, felcserélhető és lecserélhető.
Ez egy olyan világ, ahol díjazzák, ha jó a memóriád.
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Legyen jó a fellépésed, látványos a felpörgésed, ha üvöltözöl és elhallgatsz, elhiszik majd, 
hogy jó arc vagy. 
Megmutatni, hogy tudom már, hogy mit tudok megmutatni, hogy melyik a legjobb kártyám, 
hogy mit tudok jól lenyelni, miközben hiteles a látvány – örökké ez volt a vágyam. 
Shit, shit, sítés, képesítés, szerezz egy képesítést!

14.
Iskola után

alessandra: A francba, minek ez a sok szar. Kvalifikáció.
Jenny: Nekem nem kell, én gimnáziumba megyek.
alessandra: Na ja, te és Max, ti vagytok a főokosok. 
Max: Ha nekem mégsem sikerülne ... apám hülyét kapna, biztonságból elvégeztem egy szakmai 

képzést, informatikusnak tanultam.
alessandra: Informatikus, egész nap a kompjúter előtt.
Max: Az kúl, megtanulod a programozást meg ilyenek, hardware, software.
alessandra: Hardware, software. Én ... színésznő leszek, oda nem kell portfólió, csak odamész 

és játszol.
Jenny: Kúl.
sofie: Én azt hiszem, nem fogok bejutni a gimnáziumba, de szar, fogalmam sincs, mit csináljak.
Jenny: Egyáltalán nem vagy olyan rossz.
sofie: De nem elég jó, biztos vagyok benne, hogy ez nem elég, és anyám is mindig azzal jön, 

hogy ez nem elég, és hogy menjek szakiskolába, Sofie, elvégeztél már egy szakmai képzést, 
egész nap csak szakmai képzés, szakmai képzés ... én egyáltalán nem akarok szakképzőzni. 
Gimnáziumba akarok menni és tanulni, majd ha egyetemre járok, akkor tudni fogom, hogy 
mit is akarok tanulni. Banki szakképzést, mondta anyám.

Jenny: A bankok sem biztosak már, lehet, hogy az egész összeomlik, mindannyian szegények 
leszünk, és nem lesznek munkahelyek sem.

Max: És mi lesz, ha mindenki munkanélküli lesz, pénz nélkül, állás nélkül? Háború lesz, azt mond-
ta az apám.

Jenny: Én tengerbiológus leszek, utazni fogok, és egy búvárhajón a tengerfeneket tanulmányo-
zom, ott még sok a felfedeznivaló. Lent, 3000 méter mélységben mindig sötétség van, a 
halak alig mozdulnak, csak a táplálékot várják, és folyton éhesek. 

alessandra: Nektek könnyű, ti gimnáziumba mentek, ez nálam szóba se jön. Elárusítónő leszek, 
kiskereskedő, kasszásnő egy szupermarketben.

sofie: Miért kell így megerőltetnünk magunk? Mire elérnénk, amire vágyunk, már réges-rég világ-
vége lesz, tudod, a maja naptár.  És még 18 évesek sem vagyunk.

Jenny: Akkor a Marsra költözünk.
alessandra: Igen, te esetleg, majd neked szorítanak egy helyet a Marson.
Max: Én mindenképp közgazdaságot és informatikát akarok tanulni.
Jenny: A Marson?

15.
Shopping

sofie: Megyünk újra shoppingolni? Együtt?
Max: Kúl.
alessandra: Velünk jössz, Jenny?
Jenny: Tulajdonképpen nincs pénzem.

Ale megmutatja a hitelkártyáját.
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Kacagás, röhögés.
sofie: Menjünk már, hová megyünk?

16. 
Shopping
Oniománia dal

Jenny: Biztos vagy benne, hogy nem lesz gáz?
sofie: Az anyja észre sem veszi.
alessandra: Neki mindegy. (Jenny egy sárga ruhával.) A sárga nem áll jól neked, Jenny, válassz 

valami kéket vagy zöldet.
sofie: Ez nagyon kúl, hogy együtt csináljuk.
alessandra: Nézd, próbáld meg ezt! 
 Odadobja Jennynek a kék csillogó zakót, Jenny felpróbálja. Ugyanakkor Sofie egy rövidnad-

rágot próbál, kételkedik.
Max (Jennynek): Wow, teljesen másképp nézel ki.
Jenny: De egy kicsit nem szűk? Mennyibe kerül?
alessandra: Mindegy, vedd meg.
sofie (odanyújtja Jennynek a rövidnadrágot):  Vedd meg ezt is, rád biztos passzol.
Jenny: Kúl, de akkor még kell egy póló.
alessandra: Vedd csak meg, amit akarsz. Nézd, Max (odaadja a kék csuklyás dzsekit), ez pont 

neked való.
Max pózol egy pulóverrel.
A lányok az öltözőfülkékben. Mohón magukhoz ragadnak ruhákat, mintha megvadultak volna.

sofie: Van ez zöldben is?
Jenny: Ez az én méretem?
Max: Mindenképp kellene egy dögös póló.

Belép Alessandra egy szőrmemellénnyel.
sofie: Ilyet veszek én is, és akkor ikrek leszünk.
alessandra: Menjünk a pénztárhoz, Jenny, ma te fizetsz (átadja a hitelkártyát), hat, hét, nulla, 

nulla, nyolc, három.
Jenny vonakodik, Alessandra megismétli a számokat.

Jenny: Hat, hét, nulla, nulla, nyolc, három.
Valamennyien leejtik a ruháikat.

17. 
Otthon Jennyéknél

anya: Jenny, mi ez a káosz?
Jenny: Nem érdekes.
anya: Ezek miféle ruhák?
Jenny: Hogyhogy? 

Kamera: árcédulák, részletek.
anya: Teljesen újak?
Jenny: Én vettem.
anya: Múlt héten nem kaptál zsebpénzt. (a férjéhez) Te adtál neki? Valamiben megegyeztünk.
apa: Én? Nem. Hogyhogy?
anya: A lányunk szobájában új cuccokat találtam, és azon töprengek, milyen pénzből vásárolta 

őket.
Jenny: Alétól kaptam kölcsön. 
apa: A barátnőjétől kapott kölcsön.
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anya: Ez legalább két-háromszázba került.
Jenny: Ale adott nekem, mert tőletek sosem kapok. 
apa: Mennyit?
Jenny: Fogalmam sincs, 200-at.
apa: Neked csak úgy ad 200-at?
Jenny: Hitelkártyája van.
anya: Hitelkártya. Honnan van neki hitelkártyája?
Jenny: Az anyjától. Neki kúl anyukája van.
anya: Kúl anyukája.
apa: Az Alessandra anyukája még biztos nagyon fiatal.
Jenny: Megértő a lányával.
apa:  Ő még nagyon is fiatal.
anya: Tetszik neked? Ezt akarod ezzel mondani. Tetszik neked, ismerlek.
apa: Minden szavam kiforgatod.
anya: Akkor miért mondod, hogy fiatal, miért véded?
apa: Hát mit mondjak?
anya: Például azt, hogy egy rossz anya, akinek halvány fogalma sincs semmiről, azt, hogy nem jó 

anya és az sem jó, hogy Jenny ilyen befolyás alá kerül.
apa: Rosszakat kellene mondjak róla, pedig nem is ismerem.
anya: Most felhívom.
Jenny: Nem, azt nem teszed.
anya: Miért nem?
apa: Hagyd hát békén.
anya: Akarom tudni, hogy milyen is valóban.
Jenny (fenyegetően): Nem, ne tedd, ha megteszed…
anya: És hogy akarod visszafizetni? Hogy képzeled?
Jenny: Ajándék volt.
anya: Hirtelen ajándék lett. Jenny, most már hazudsz is? Bűnöző lettél? (a férjéhez) Csinálj már 

te is valamit, ez engem teljesen kiborít. Ezt nem tűrhetem. Jenny, most elmondasz nekem 
mindent. 

18.
Jenny blogja

 Kedves naplóm. Azt hiszem, nem vagyok normális, mindig hibázok, mindent rosszul csiná-
lok, lyukas az agyam, fogyatékos vagyok. Belőlem hiányzik valami, ami másoknak megvan, 
az nálam hiányzik. A legszívesebben bevennék egy gyógyszert, egy tablettát, amitől normális 
leszek, és mindent tudni fogok, amit mások tudnak, hogy mi helyes és mi helytelen, mi a jó, 
hogy mit kell tenni, hogyan legyen az ember menő, hogyan éljen otthon stresszmentesen. 
Nem tudom, aludni akarok, egyszerűen csak aludni.  

19. 
Said, számítógépnél

 Halló, itt újra Said, van egy új tippem a számotokra, tegyük fel, hogy szerelmesek vagytok. 
A hölgyet például J.-nek hívják, hosszú szőke haja van, zöld vagy szürke szeme, nagyon 
édesnek találjátok, de nektek pontosan, mint nekem is, görbe orrotok van, és azt akarjátok, 
hogy a lány, akibe szerelmesek vagytok, ezt a görbe orrot ne vegye észre, erre létezik egy 
nagyon egyszerű csel. Az arcotokat mindig úgy fordítjátok, hogy ő mindig az orrotok egyenes 
oldalát lássa, így, (demonstráció a kamerába), ha az orrod jobbra görbül, a bal profilodat kell 
mutatnod, tehát mindig figyelj, hogy ő a bal oldaladon legyen, és ha egyszer mégiscsak a 
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jobb oldaladra kerülne, akkor észrevétlenül helyet cserélsz, és ő téged újra balról lát. Sok si-
kert, ez volt mára, köszönet minden érdeklődőnek, látom, már ötvenen vagytok, nem rossz, 
remélem, leszünk még többen is, sziasztok. Ez volt újra Said az ő Posing blogjával, byby.

20.
Sofie otthon a mosdóban 
Öklendezik, kistestvére, Alma az ajtó előtt.

sofie anyJa: Sophie, bent vagy? A vécén ülsz? Sofie?
sofie: Igen.
anya: Mi tart olyan sokáig? A húgodnak is kell.
sofie: Menjen kint.
alMa: Sophie.
anya: Nyisd ki, kérlek.
sofie: Sminkelek. 
alMa: Nyisd ki.
anya: Sminkelni a szobádban is tudsz.
alMa: Nyisd ki.
MostoHaapa: Mi zajlik itt?
alMa: Sofie bezárkózott a fürdőbe.
MostoHaapa: Miért? Mi a helyzet, Sofie? Miért zárkóztál be?
anya: Sminkel.
MostoHaapa: Sminkel, ezért zárkózott be. (üvölt) Sophie, azonnal nyisd ki!
sofie: Te nem parancsolsz nekem. Nem vagyok kutya.
anya: Sofie, hogy beszélsz?
alMa: Nyisd ki, Sofie, nagyon kell.
sofie: Csinálj a nadrágodba.
MostoHaapa: Cigarettázik a vécén? Te cigizel ott benn.

Sofie kijön.
anya: Cigarettáztál?
sofie: És ha igen?
anya: Még nem vagy tizenhat sem.
MostoHaapa: Hadd szagoljam meg a kezed.
sofie: Köcsög.
apa: Mondd már, mi van a lányoddal, ez így nem mehet tovább. Ha nem jutsz vele valamire, 

akkor át kell gondolnom a helyzetet, nem tűröm, hogy egy ilyen pimasz csitri folyamatosan 
megalázzon, köcsög, azt mondta, hallottad? Köcsög.

anya (Sofie-hoz): Ezt akarod? Mindent tönkre akarsz tenni, örülsz, ha minden tönkremegy, bol-
dog vagy, ha tönkremegyek a kis húgoddal együtt, ennek örülnél?

sofie: Te engem már nem szeretsz. Neked az lenne a legjobb, ha meghalnék.
anya: Sofie, miket beszélsz?
sofie: Az igazat, akkor nem lenne több gondod, felhőtlenül éldegélnél vele és a kis angyalkáddal.

21. 
Sofie blogja

 Helló, új bejegyzés Sofie világából. Az utóbbi időben mindenki az agyamra megy, a barátaim 
is hülyére idegesítenek. Minden szar. Szerencsére ti vagytok még nekem, sziasztok, mára 
ennyi volt.
Nézi a weboldalára érkező válaszokat, gördíti le-fel a képernyőt. 
www.sofievilaga.ch
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Sofie világa
Szerintem nem vagy terhes. 
Ha teljesen biztos akarsz lenni, menj nőgyógyászhoz.
Amennyiben ez túl kínos neked, vásárolj egy terhességi tesztet. Üdv Jasmin

Szia Sofie
A helyedben biztosra mennék és vennék egy tesztet a gyógyszertárban. J
Minden más csak feltételezés.
Üdv mAtRiX  

Delbundi 
én is azt mondanám.
Már vagy 16?
Üdv

FároszFanny
tényleg meg kellene csinálnod a tesztet… hm, lenne egy kérdésem… hogy lehet valaki eny-
nyire elővigyázatlan, hogy nem védekezik???… gondolom, világos a számodra, mi történhet… 

Nagyon gáz, ha az ember egyáltalán nem védekezik, még ha védekezik is, akkor is megtör-
ténhet, de ííígy
Hódolunk a bizarroknak!!
Amit mindig is mondani akartam! …
Mindörökké Tuska

Jennifer100
Védekezés nélkül a szex nem is olyan rossz, csak kell tudja az ember, hová spriccel.
Menj inkább nőgyógyászhoz.
A gyógyszertári tesztek nem annyira megbízhatóak.

FároszFanny
hová spriccel??? na de tényleg… ilyesmire az ember nem bazírozhat… egyszer csak véletle-
nül korábban eldurran és akkor ott ül az ember a pácban

VonHóbOrsi
A nemi élet védekezés nélkül olyan, mint az orosz rulett.
Ha biztos akarsz lenni benne, csak az segít, ha orvoshoz mész.
________
A nevelés a felnőttek szervezett védekezése az ifjúság ellen.
Mark Twain, amerikai író (1835−1910)

Overdressed
Szia Sofie, ismered, mit gondol a szőke nő, amikor teherbe esik?
Remélem, én vagyok az anyja.
Szeretettel üdv Overdressed :) :) :)

FároszFanny
Ő nem egy fake, ne írj hülye vicceket Overdressed
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Mindörökké Tuska
Csinálj egy tesztet, kedves Sofie, vagy fordulj egy jóshoz!

Overdressed
Szerintem ő egy fake és szívat minket.

Midnight
Szia,
sajnos a terhességi tesztet nem úszod meg. Bármelyik gyógyszertárban kapható, mielőbb 
be kellene szerezned egyet. Persze ott van a félsz, hogy esetleg terhes vagy és ezt valahogy 
tudatnod kell a szüleiddel. Hatalmas változás! De ez benne van a pakliban, ha a nemi élet 
során nem védekezel kellőképpen.
Végy egy tesztet…
üdv mid

22. 
Sofiedal

Igen, ez a Sofie dala

Sofie most szarul van – tényleg szarul
az élete bizonytalan – ouou!
a teste megőrült – ő meg bekattant
hogy történhetett ez vele? – fogalma sincs.

rosszul van, hánynia kell – pfúj, pfúj!
valószínűleg terhes – ó, jaj!
persze az is lehet, hogy mégsem.
De a szexet már kipróbálta – tényleg? – naná!

Akkor mégis csak lehet, hogy terhes
talán még drogokat is használ
Ó, Sofie, mi van veled?
Mi van veled?

Régebb annyira kedves, aranyos kislány volt – oly megkapó. 
Barátságos és nyitott – mint egy kitárt ajtó.
szakácsnő akart lenni és – nem ám űrhajós! – hanem állatgondozó.

Rap
Ma még egy lány kinyiffan, miután szánalmasan beleveszett
a hormonális szökőárba – a hajóval együtt szétesett.
És a tegnapelőtti álmok meglékelt mentőcsónakok,
örökre elsüllyednek, ha mától nincsen holnapod.

Tegnap azt álmodta, az állatmenhely álommeló,
meg hogy sínen van az élete, a hepiend kézzelfogható.
De papírvár az önámítás, a sok vágy simán benne ég,
Elég, ha jön egy srác, a haja fekete, a szeme kék.
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Ó, Sofie, most meg visszahúzódsz a csigaházba.
Vagy inkább a fürdőszobába – mit csinálsz ott?
Senki se tudja.

Cigizik – cigizik
Hányik – hányik
Vagy csak kisminkeli magát? – nem lehet tudni.
Azt hiszi, hogy csúnya, ha nincsen rajta smink.

Ó, Sofie, ó, Sofie,
Azért nem annyira rossz a helyzet,
ott vannak a barátaid,
akik segítenek neked és beszélgetnek veled.
…
Ez volt a Sofie-dal, köszönöm, hogy meghallgattak.

23.
Alessandránál otthon

anya: Ale.
alessandra: Igen.
anya: A hitelkártyás elszámolási kivonaton több olyan dolog van, amit nem értek.
alessandra: Igen?
anya: Azokon a napokon nem is vásároltam.
alessandra: Fogalmam sincs, lehet, felcserélték a dátumot.
anya: Nem is jártam ezekben a boltokban.
alessandra: Lehet, elfelejtetted.
anya: Hülyének nézel?
alessandra: Miért, más dolgokat is elfelejtesz.
anya: Ah, például mit?
alessandra: Hogy ma este együtt akartunk vacsorázni.
anya: Ja, mérges vagy Tobi miatt, mert meghívott vacsizni.
alessandra: Tobi miatt, Roger miatt, Peter miatt, Manfred miatt.
anya: Ne legyél pimasz.
alessandra: Miért, valamennyit megismertem, valamennyien itt reggeliztek, egy szál boxerben 

ültek a reggeliző asztalnál.
anya: Nem tetszik neked, ahogy élek? Itt kellene üljek a gyerekem mellett, mint egy apáca? Elege 

lett a lányomnak? Kincsem. 
alessandra: Be kellene tartanod az ígéreteid.
anya: Ez most vallatás? Te vagy a bíró ebben a házban? És büntetésből meglopsz engem, ello-

pod a hitelkártyám és boldogan bevásárolsz. Láthatnám legalább, miket vásároltál?
alessandra: Nem, nem láthatod.
anya: Hogyhogy nem?
alessandra: Nem lehet.
anya: Most azonnal megmondod, mit csináltál a cuccokkal.
alessandra: A Jenny cuccai. És a többieké.
anya: Ehhez Jennynek mi köze? És milyen többiek?
alessandra: Kölcsönadtam Jennynek.
anya: Mennyit?
alessandra: Gőzöm sincs.
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anya: Kölcsönadsz az én pénzemből a barátnőidnek, anélkül hogy tudnád, mennyit?
alessandra: Ő tudja mennyit.
anya: Ilyen hülye vagy, vagy csak teszed magad?
alessandra: Ilyen hülye vagyok.
anya: Vissza akarom kapni azt a pénzt.
alessandra: Az nem fog menni.
anya: Akkor felhívom a Jenny szüleit.
alessandra: Biztos nagyon fognak örülni.

24.
Szülői értekezlet

Jenny anyJa: Ön az Alessandra anyja.
Jenny apJa: Nagyon örülök, hogy megismerhettem.
Jenny anyJa (a férjéhez): Abbahagynád ezt a szívélyeskedést? Ön egyszerűen átengedi a lányának 

a hitelkártyáját, ennél nagyobb ostobaság nem is juthatott eszébe.
Jenny apJa: Ne légy udvariatlan.
ale anyJa: Ez valami tévedés.
Jenny: Akkor Ale önnek hazudott.
ale anyJa: Nem tudom, mit mondott Alessandra, csak azt tudom, hogy az önök gyerekei az én 

hitelkártyámmal vásároltak.
Max anyJa: Az én Maxom nem volt ott, biztosíthatom önnek, az én Maxom nem olyan.
ale anyJa: Alessandra nekem azt mondta, hogy az ön Maxa nagyon is ott volt.
Max anyJa: Ez nem lehet igaz, Max biztosított engem…
ale anyJa: Nekem teljesen mindegy. Én csak vissza akarom kapni a pénzem.
Jenny anyJa: Ha ön nem képes arra, hogy a lányát úgy nevelje, hogy különbséget tudjon tenni 

helyes és helytelen dolgok között, akkor rajtunk nem követelőzhet.
ale anyJa: Most belőlem akarnak bűnbakot csinálni, holott a maguk lányának nyilvánvalóan 

ugyanaz a problémája, önök is elszúrták valahol.
Jenny anyJa: Ha az ön lányának nem lenne az a túlzott igénye, hogy folyamatosan ő legyen a 

középpontban, az én lányomnak ilyesmi eszébe sem jutott volna.
ale anyJa: Ha önök a lányuknak elegendő zsebpénzt adnának, tudna a sajátjából magának vásá-

rolni, nem kellene kompenzáljon.
Jenny anyJa: Az én lányomnak nem kell semmit kompenzálnia. Erre neki nincs szüksége. Neki van 

otthon anyja, aki gondoskodik róla.
Jenny apJa: Nyugodj meg. Nem kellene így személyeskedni.
Jenny anyJa: Én azonban úgy látom, hogy igenis személyeskedésről van szó, (Max anyjához), ön 

nem ért velem egyet. Az ön Maxát is elcsábította ez az Alessandra.
Jenny apJa: Hagyd abba, kérlek.
Jenny anyJa: Mit kellene abbahagynom? Tönkreteszi a mi Jennynket és még nekem kellene ab-

bahagynom.
Jenny apJa: Mennyivel tartozunk?
Jenny anyJa: Nem tartozunk semmivel.
ale anyJa: Nem tudom pontosan, de az önök lánya költött a legtöbbet.
Max anyJa: Úgy tudom, egy harmadik lány is ott volt, azt mondta Max, Sofie-nak is ott kellett lennie.
ale anyJa: Ah, ezt nem is tudtam.
Jenny anyJa: Na látja, a maga lánya hazudozik, kezeltetnie kellene.
ale anyJa: Először kezeltesse saját magát, maga frusztrált csiga.
Jenny anyJa: Ezt kikérem magamnak. Gyere, megyünk.
ale anyJa: Feljelentem magukat. Ez lopás.
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Max anyJa: Ne tegye, kérem, az én Maxomnak nagyon rosszul jönne.
Jenny apJa: Sajnálom, küldök önnek egy csekket. Itt van a névjegyem. Remélem, sikerül mindent 

elrendeznünk.

25.
Max, Sofie, Jenny

Jenny: Ale kiszúrt velünk. A hitelkártyát ellopta és belőlem idiótát csinált.
Max: Bazmeg, miért csinálta, most meg mi vagyunk a balfaszok.
sofie: Pedig én sejtettem.
Jenny: Akkor miért nem mondtad?
sofie: Nem voltam biztos, ismerem az anyját, vagány, de olyan egzaltált.
Max: Ha az ember végiggondolja, tulajdonképpen világos, hogy ilyen nincs.
Jenny: Ale egyszerűen egy hülye tehén, tökhülye, agyalágyult.
sofie: Lehet, hogy nem szándékosan tette.
Jenny: Nem szándékosan! Csak úgy nem történik meg. Most hülyének néznek, mintha tényleg 

be lennék csavarodva, pedig hát egyáltalán nem. Fáj a fejem tőle.
Max: Ha ezt megtudják a suliban…
sofie: Egyébként anyád meglehetősen hülye.
Max: Miért mondod?
sofie: Megmondta az Ale anyjának, hogy én is ott voltam, pedig Ale engem ki akart hagyni.
Max: Azonban te is ott voltál. 
sofie: Szépen meggyóntál anyukádnak. A jófiú Max, ő nem csinált semmit, csak a többiek.
Max: Ez így is van. Ti sokkal többet vásároltatok.
sofie: Jaja, a jófiú Max.

Alessandra jön.
Jenny: Egy hülye tehén vagy, utállak.
ale: Saját hibátok, senki sem kötelezett, hogy csináljátok.
sofie: De te mondtad, hogy lehet.
ale: Miért hisztek el mindent? Mindig mondjátok, hogy hazudok.
Max: Te tényleg egy hülye tehén vagy.
sofie: Most szépen itt csücsülünk a szarban.

 Alessandra a kamerába: Nem az én hibám, ők mondták, hogy menjünk shoppingolni. Azt 
akarják, hogy nekem vagány anyám legyen. Azt akarják, hogy azt tehessek, amit akarok, azt 
akarják, hogy így legyen. Mit mondhatnék, hogy én egyedül ülök otthon, minden este egyedül 
eszek, sushit eszek, sushi, jól hangzik.

 Chipset eszek és pizzát a mikróból. Azt szeretném, ha anyám egyszer otthon lenne és főzne 
nekem. Nem akarok minden vasárnap reggel azzal a gondolattal ébredni, hogy most kimen-
jek a konyhába vagy sem, mert nem tudhatom, kit találok ott. Normális életet akarok, mint 
mindenki. Anyám szerint nyárspolgár vagyok, na és aztán, akkor az vagyok, ő az anyám és 
egy anyának gondoskodnia kell a gyerekéről, apám nincs itt, nem tehetek róla, lehet, hogy 
miattam lépett le, nem az én hibám. Azt hiszem, engem anyám nem is szeret. De ha a pasija 
lelép, ha ennek a Tobinak kerül egy másik, habár házasságról beszélnek, akkor itthon ül és 
siránkozik és kincsemnek szólít, mit tennék most nélküled, kincsem, ilyenkor nagyon szeret. 
Mindaddig, amíg fel nem bukkan Roger, akkor megint levegővé válok. Roger mindig olyan 
különösen néz rám, nem tudom, mire véljem, és egyszer, amikor csak ketten voltunk a kony-
hában, nagyon hosszan bámult, mélyen a szemembe nézett és azt mondta, egy ilyen lánnyal 
lassan nehéz lesz az anyádnak. Valahogy jól néz ki boxeralsóban a kockahasával, de hát nem 
is tudom. Azt hiszem, tetszik nekem. 
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26.
2000 idegen szó
A videó síkjában 2000 idegen szó.

sofie: Nem fér a fejembe, kétezer idegen szó. Kétezer, ez nem megy, hamarabb kellett volna 
nekiállnom. Tudom, egész éjjel nem aludtam.

Max: Adekvát, esztétikus, affirmáció, akkumuláció, mit is jelent az adekvát, Jenny, tudod?
Jenny: Hallucináció, heteroszexuális, homoszexuális, klausztrofóbia, kleptománia, klitorisz, hogy 

mondják helyesen, klitorisz vagy klitórisz…
Rövid, kínos csend.

Max: Én ezt nem csinálom, nem írom meg ezt a tesztet. Meg kell magunkat védenünk, egyszer 
ellen kell szegüljünk. Ha mindenki mindig fejet hajt, akkor világos, hogy így fog folytatódni.

sofie: Úgysem teszed meg. Fogadjunk.
Max: Nem fogadok, de megteszem. 
Tanárnő (mikrofonnal): Hopp-hopp, mindenki a helyére, ma tesztet írunk, 2000 idegen szó, 4. 

rész. Max, te átülsz oda.
sofie: Hogyhogy?
Tanárnő: Tessék gyorsan oda átülni.
sofie: Nem, ezt nem teheti.
Max: Én mindig itt ülök, és ma is szeretnék itt ülni.
Tanárnő: Nincs vita, egy percetek van.
Tanárnő: Megkérhetlek, Max, vagy a hölgyek nem tudnak meglenni nélküled. 
Max: Magfontoltam, inkább itt maradok. Abban sem vagyok biztos, hogy megírom a tesztet, túl 

sok tesztet írtunk.
Tanárnő: Úgy? Érdekes megfontolás. Hol van tulajdonképpen Alessandra? (Szünet) Minden 

rendben, Max?
Max ülve marad.

Tanárnő: Jó, a te döntésed, ismered a konzekvenciákat, egy nulla.
sofie: Ilyen nincs.
Tanárnő: Ezt később megbeszéljük. Kezdjük.

Zenei rész koreográfiával, videóval.
 Korrektség, szociabilitás, flexibilitás, kompetencia, kvalifikáció, kandidátus, kontroll, szektorá-

lis trendek, optimalizálás, innovatív, aktív, proaktív, kommunikatív, lukratív, exkluzív, produktív, 
kreatív, affirmatív, kompetitív, attraktív, konstruktív, pozitív, konvergencia, licitáns, exit, mobilis, 
debilis, karrierkiller, marketing, profitorientált, strukturált, lojális, team-building.

27.
Iskola után

Jenny: Max, kúl voltál, hogy tiltakoztál. Nagyon klassz volt, hogy tiltakoztál. 
Vadul szájon csókolja, majd elszalad.

28.
Said blogja 
Kamera, Jenny reagál Max/Said videójára.

Max: Helló, itt Said, újra itt vagyok. Újabb felismerés. A lányok buknak a rebellisre. Bazmeg, ha ezt 
eddig tudtam volna. Tehát, nézzük meg az egészet tudományosan. Nagy izmok és szögletes 
arc, nem elég. Széles vállak, elrejtett görbe orr ugyancsak nem elég. Az ember kell lázongjon. 
Egyszer nemet kell mondjon, fel kell álljon, és azt mondja, nem, ezt nem teszem, tiltakozom. Ez 
hat. Bazmeg. Megcsókolt. Oké, emberek, lázongjatok, lázadjatok fel a tanáraitok ellen, a szü-
leitek ellen, lázadjatok minden ellen és a lányok repülni fognak hozzátok. Ciao, mára ennyi.
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29.
Jenny számítógépe 
Videó síkja, esetleg vulkánkitörés… A képek átfedik egymást.

 Kedves naplóm. Megcsókoltam Maxot, hogy tehettem ezt, olyan dühös voltam Alessandrára, 
aztán hirtelen megcsókolom Maxot. Pedig nem is vagyok belé szerelmes, most ő esetleg ezt 
gondolja, hogy én őt szeretem. Csak úgy megtettem. Eddig engem sohasem csókolt meg 
senki, és hirtelen kedvem támadt rá, lehet, mégis szerelmes vagyok belé, valami bennem 
szerelmes, különben nem csókoltam volna meg, szerelmes akarok lenni, most szerelmes 
akarok lenni, de nem Maxba, őt már ismerem. Most mit tegyek? Holnap újra látjuk egymást 
a suliban, és én őt megcsókoltam. Istenem, milyen kínos, itthon maradok, beteg vagyok, 
meghalok.

30.
Iskola után

sofie: Bocs.
Alessandra hallgat.

sofie: Bocsánat! Sajnálom, tudom, hogy ki akartál engem hagyni.
Alessandra hallgat.

alessandra: Nem az én ötletem volt.
sofie: Igen, bocs. Még mindig te vagy a legjobb barátnőm.

Összeölelkeznek.

31.
Sofie az iskola igazgatóságán

igazgaTónő: Sofie. Megkaptam a tanáraidtól a hiányzásaidat. Nagyon sok van, sokat hiányoztál az 
utóbbi időben. Gyomorpanaszok, az áll itt. Beteg vagy?

sofie: Nem.
igazgaTónő: Voltál orvosnál?
sofie: Nem.
igazgaTónő: A szüleid tudják?
sofie: Igen, ideges gyomrom van, anyám is ilyen.
igazgaTónő: Aha. Leromlottak az eredményeid, egy évvel ezelőtt azt mondtam volna, Sofie-nak  

minden további nélkül sikerülni fog. Most azonban másképp állnak a dolgok. Mit tervezel?
sofie: Nem tudom.
igazgaTónő: Lassan kellene tudnod, a portfóliód gyakorlatilag üres.
sofie: Megcsinálom… hétvégén.
igazgaTónő: Remélem.
sofie: Nagyon gyorsan tudok dolgozni.
igazgaTónő: Szükséged van segítségre?
sofie: Nem.
igazgaTónő: Keresd fel az iskolai szociális munkásunkat. 
sofie: Igen.
igazgaTónő: Megígéred?
sofie: Megígérem.

Sofie feláll, egy piros folt van a székén. Izgalomba jön. Piros színt bevetíteni, kamera Színész 
4-nél.

sofie: Ó, nagyon sajnálom. Megjött a havim. Megjött a havim.
igazgaTónő: Semmi baj, előfordul.
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32.
Iskola után

sofie (megöleli Alessandrát): Megjött a havim, megjött a havim.
alessandra: Na és?
sofie: Azt hittem, bazmeg, azt hittem… azt hittem, hogy…
alessandra: Azt hitted, hogy… Timtől?
sofie: Azt hittem, terhes vagyok.

Jenny jön.
Jenny: Miről beszéltek?
sofie: Azt hittem, terhes vagyok, Timtől.
Jenny: Timtől? S én erről miért nem tudok?
alessandra: Mert nem voltál ott. Ezt meg kell ünnepeljük, gyertek hozzám. Jenny, jössz te is?
sofie: De ha anyád minket meglát.
alessandra: Ő csak holnap jön haza.
sofie: Biztos?
alessandra: Egészen biztos.
Jenny: Nekem tulajdonképpen haza kell mennem.
sofie: Jenny, kérlek.
Jenny: Nekem nem is szabad veletek szóba állnom.
sofie: Majd azt mondod, hogy kisegítőórán voltál.
Jenny: Szobafogságon vagyok.
sofie: Csak keveset maradunk, épp megiszunk valamit, aztán mész haza, ezt meg kell ünnepel-

jük. Annyira szarul éreztem magam, azt gondoltam, öngyilkos leszek.
Jenny: Hogy mit? Miért nem mondtál nekünk semmit?
sofie: Nem tudom.
Jenny (a mikrofonba): Ott jön Max, furán bámul, biztos azt gondolja, hogy én szerelmes vagyok 

belé, most mit csináljak, annyira kínos, miért nem kapok most egy szívinfarktust, egy guta-
ütést, felrobban az agyam és vége, miért nincs világvége, miért nem csapódik be egy mete-
orit, miért nincs napkitörés, kérlek, kedves napocska, törjél ki most, küldj napszelet, lökd az 
elektromágneses részecskéid a föld atmoszférájába, fagyaszd le az egész internetet, töröld 
az emberiség emlékezetét, mindenki felejtsen el mindent, aztán újrakezdjük, és én nem fo-
gom Maxot soha többé megcsókolni, akkor sem, ha erre ő kér.  

33.
Max elválik a barátaitól

Max: Szia, Jenny.
Jenny : Szia.
Max: Mondanom kell nektek valamit.
Jenny: Inkább ne mondd, az valahogy olyan…
Max: De meg kell mondanom. Azt gondolom, túl sok időt töltünk egymással, mi nem találkozha-

tunk többé.
Jenny: Hogy?
sofie: Mit beszélsz?
alessandra: Hogyhogy? Miattam van?
Max: Nem, a jövőmre kell koncentrálnom.
sofie: Na bazmeg. Szarok a jövőre. Fiatalok vagyunk, még nem vagyunk a jövőben, amíg az em-

ber fiatal, időre van szüksége, de nekünk nincs időnk arra, hogy fiatalok legyünk, mert mi a jö-
vőnkre kell gondoljunk, aztán az ember egyszer csak öreg lesz és nem volt fiatalsága és már 
jövője sincs, mert öreg. A felnőttek mondják mindig, hogy a jövőre gondoljunk, mert irigyek.
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Jenny: Na aztán…
Max: Jobban akarok magamra koncentrálni, többet akarok az iskolai dolgokkal foglalkozni. Jobb 

kell legyek, több pontot kell gyűjtsek, különben lőttek az egésznek.  
sofie: Szarok a pontokra.
Max: Magatokkal sodortok, totál elterelitek a figyelmem.
sofie: Ó, sajnálom, hogy eltereljük a figyelmed.
alessandra: Bocsánat, hogy beléptünk az életedbe.
Max: Nem, szuper időszak volt, de azt hiszem, elmúlt.
sofie: Apád átmosta az agyad? (Az apát játssza.) Max, a kvalifikációd elégtelen, a teljesítmény-

kártyád üres, te egy lúzer vagy.
Jenny: Max azt teszi, amit elvárnak tőle. (mikrofonba) Azt hiszem, mi valamennyien azt tesszük, 

amit elvárnak tőlünk. Elvárják, hogy jók legyünk az iskolában, hogy szorgalmasan dolgoz-
zunk, hogy valamit letegyünk az asztalra, hogy később sok pénzt keressünk, hogy mindig 
képezzük magunkat, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, és azt is elvárják, hogy ebben az 
életkorban, amiben vagyunk, néha megbolonduljunk, kipróbáljuk magunkat, de nem túlságo-
san, mert ha az ember nem bolondul meg egyáltalán és teljesen normális, az sem normális, 
az ember egy kicsit ki kell vetkőzzön magából, ezt várják el, ez van előírva. 

34.
A szomorú Max-dal (Intro)

Ha már sokkol a rezignáció, jöhet az önsajnálat.
De végül azzal is csak áldozol a hétköznapok undorának.
A felpörgő világ közepén vagy apátia-sziget.
Te megbilincseled magad, börtön minden hited.

Kísért a stressz, vigyorog rád, van vagy ezer arca.
Téged a soha meg nem vívott csatáid ítélnek kudarcra.
Sehol sincs, aki megmenthetne, hiába is akarnád.
„Annyira vágyom egy kis együttérzésre!” – na, ez a te mantrád.

Semmiről se fogsz dönteni, azt legalább eldöntötted.
Nem megy veled senki, de a saját fájdalmad ott jár mögötted.
Tudod, hogy mindegy, mibe vágsz bele, csak vágnál bele még ma!
De neked a szenvedés a csúcsélményed. A páratlan Max-dráma. 

Max: Ó, szegény, Max, ó, te szegény Max, a jövő kapui nyitva állnak előtted, ha tovább tanulsz. 
De ez az a jövő, amire vágysz? Egyedül a kompjútered előtt. Egyetlen lány sem szerelmes 
beléd. Mit nyújthatnál nekik? Egy számítógépkurzust. A lányok nem buknak számítógépes 
pasikra, de ők a te legjobb barátaid. Az ember most még gyorsan mindent elérhet? Iskola 
rendben, barátok oké, a jövő biztosítva? Mit akarsz az élettől? Azt akarod tenni, amit az apád 
előír? És közben elmulasztod az ifjúságod. De én nem akarok semmit elmulasztani, minden-
hol ott akarok lenni, de többé nem láthatom a barátaimat, mert dolgoznom kell, mert jónak 
kell lennem, jónak kell lenned, jónak lenned, yeahhh, Max, fog ez menni, minden jó lesz, kúl, 
right, minden jó lesz, gyönyörű szép, egy gyönyörű szép élet áll előtted, ez volt a szomorú 
Max-dal, ciao.
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35.
Party Alessandránál

alessandra: Mit iszunk, Sofie?
sofie: Mindegy, valami erőset, most valami erős kell nekem.
alessandra: Jenny, te is valami erőset?
Jenny: De utána rögtön haza kell mennem.
alessandra: Világos, nyugi, semmi pánik.

A lányok isznak.
Jenny: Biztos, hogy anyád nem jön haza?
alessandra: Nem jön, Rogernél van.
Jenny: Anyád barátja? És, milyen?
alessandra: Kúl, jól néz ki.
sofie: Tetszik neked?
Jenny: De hát ő az anyád barátja.
alessandra: Múlt vasárnap jövök ki a Snoopy-alsóneműmben a konyhába, ő itt ült boxeralsóban, 

és aztán… megcsókolt.
Jenny és sofie: Tessék?
alessandra: Bocsánatot kért és én azt mondtam…
sofie: Mit mondtál.
alessandra: Semmit sem mondtam.
Jenny: Azt hiszem, haza kell mennem.
sofie: Minek? Olyan jó itt. Hívjuk fel Maxot?
alessandra: Biztos nem jön, most a jövőjére kell koncentráljon.
sofie: Nem mondta komolyan, az apja gondolta úgy, felhívom. Nem is, te hívd fel, Jenny, akkor 

biztos jönni fog.
Jenny: Én, hogyhogy?
sofie: Ne tedd magad, tudjuk, mi zajlik.
Jenny: Nem zajlik semmi.
alessandra és sofie: Max és Jenny együtt koncentrálnak a jövőre. (Röhögnek, isznak.)
Jenny: Marhaság.
sofie: Hívd fel.

Jenny vonakodik, aztán mégiscsak felhívja.
Jenny: Szia, Max, itt Jenny.
Max: Szia, Jenny.
Jenny: Jössz Aléhoz?
Max: Hogyan? Mondtam már, hogy…
Jenny: Tudom.
Max: Mit csináltok?
Jenny: Táncolunk.
Max: Vagány.
Jenny: Partizunk és arra gondoltunk, talán neked is lenne kedved.
Max: De hát mondtam, hogy nekem…
Jenny: Én sem maradok sokat, nekem is haza kell mennem.
Max: Jó, gyorsan arra jövök.
Jenny: Nem muszáj, ha nincs kedved.
Max: Ó, nagyon is van kedvem.
Jenny: Oké, viszlát. (a lányokhoz) Jön.
sofie: Szuper.

Jön Max részegen.
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Max: Hé, sziasztok, helló. Hogy vagytok?
sofie: Hé, mi van veled?
Max: Ittam otthon egy kevéskét.
Jenny: Mi is ittunk.
Max: Bazmeg, azt gondoltam, ti itt partizgattok, aztán ittam egy picurkát, a francba a tanulás-

sal, mindig csak tanulni, szar, francba az iskolával, nem akarok mást, csak élvezni az életet, 
szarok az iskolára, szarok rá (Max tántorog), Jenny, mondanom kell valamit, te teljesen, te 
teljesen… (Valamennyien tántorognak, ki vannak akadva, Max a Jenny lába elé hányik.) 

36.
Szülői értekezlet 
Zenés, mikrofonnal.

színész 1: Isten hozta, kedves szülők. Örvendetes, hogy ma este ilyen szép számban megjelen-
tek. A mai téma: Hogyan neveljem a gyerekem? Szívesen veszem az építő jellegű hozzászó-
lásokat, és ezennel a vitát megnyitottnak nyilvánítom.

színész 2: Miért ilyenek? Teljesen kontroll nélküliek. Mégiscsak a mi gyerekeink. Mi nem vagyunk 
ilyenek.

színész 4: Hogyan tart az ember kézben egy gyereket? Erre a kérdésre szeretnék végre választ 
kapni.

színész 1: Egyszerűen teljesen tanácstalan vagyok, nem értem a gyerekem, nem értem, mi zajlik 
benne.

színész 2: A gyerekeknek szeretetre van szükségük.
színész 3: Az is kérdés, hogy fehér lappal jövünk-e a világra.
színész 2: A gyerekeknek korlátokra van szükségük, tiszta struktúrákra. 
színész 1: A mi gyerekeink túl sokat kell teljesítsenek, teljesen helytelennek tartom. A gyerekeink 

szenvednek a stressztől.
színész 4: Stressz. Nahát. Nem ők stresszesek. Mi vagyunk stresszesek miattuk. Gondolt már 

valaha a Ritalinra?
színész 1: Ritalin?
színész 3: Ritalin.
színész 2: Ritalint mondott? Drogokkal akarja megtömni a gyerekeinket?
színész 4: Tanulmányok szerint a Ritalin kiválóan tolerálható gyógyszer, ezenkívül egyértelműen 

növeli a teljesítő- és koncentrálóképességet. Ahhoz, hogy ebben a társadalomban helyt áll-
junk, muszáj teljesítenünk. Miért ne, egy kis dopping. Az iskola küzdőtér, és lehet, hogy ez a 
megoldás. Dopping az agynak, hogy a gyerekeink jobbak legyenek.

színész 1: Azt gondolom, jó, ha a gyerekek ebben a korban egy kicsit szexuálisan is kipróbálják 
magukat, teret kell biztosítani a fiataloknak…

színész 4: Maga kinek az anyja?
színész 3: Teljesen ellenzem, ahogy az óvodai felvilágosítást is a pedofíliáról, teljesen ellene va-

gyok, ezt a családnak kell…
színész 2: De hol tanulja meg az ember, honnan tudja, hogy mindez rendben van, vannak ilyen 

jellegű kurzusok, elmehet az ember egy ilyen kurzusra a népegyetemre?
színész 3: Az én Maxom tudja, mi neki a jó, én azt hiszem, Maxot jól neveltem.
színész 4: Az én Maxomat elcsábította az az Alessandra a hitelkártyájával. Hitelkártya, pontosan 

ez az, ami ehhez az adóssághegyhez vezet, a gazdaság nem fogja ezt sokáig bírni, minden-
nek befellegzett, és az egész ilyen kis dolgokkal kezdődik, a gyerekek adósságot halmoznak 
fel, amit aztán nem tudnak visszafizetni, és a végén mindennek befellegzett, a gazdaságnak, 
a politikának, a földgolyónak, mindnek vége. 
A felesége hiába próbálja visszatartani.
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színész 3: Hagyd abba, kérlek, maradj csendben, elnézésüket kérem, a férjem mindig ilyen nega-
tívan gondolkozik. Azzal azonban egyetértek, hogy ez az Alessandra meglehetősen romlott 
figura, egy ilyennek ebben az iskolában nincs helye.

színész 1: Én örülök, hogy a lányomnak legalább egy ilyen barátnője van, mint ez az Alessandra, 
én teljesen elveszítettem a lányomat.

színész 4: A hitelkártya-történet tulajdonképpen nem is olyan szörnyű, de be kell látni, hogy ha 
van valami a gyerekkel, az egész család belebonyolódik az ügybe. Aztán az egész családot 
kell kezelni.

színész 1: Borzasztónak tartom, hogy a mai fiatalok mennyire alkalmazkodóak, amikor mi fiatalok 
voltunk, egész más dolgokat csináltunk.

színész 4: Igaza van, mi is megengedtünk ezt-azt magunknak, és mégis elég jól megvoltunk.
színész 2: Hallgass. Utálom ezt a hízelgő modorod. Erre nincs szükség.
oli: Nos, köszönöm a hozzászólásokat, nagyon izgalmas és konstruktív beszélgetés volt, ezen-

nel szeretném a mai összejövetelt lezárni, találkozunk egy hónap múlva, azaz pontosan … 
esetleg írják be a határidőnaplójukba, 23-án.

37.
Nyilatkozat a mikrofon előtt

Jenny: Jenny vagyok, és az a legnagyobb félelmem, hogy soha nem leszek olyan, amilyen sze-
retnék lenni.

Max: Max vagyok, és a testem egyszerűen nem normális. Túl kicsi. Ha kicsi vagy, nem vesznek 
észre, és ha nem vesznek észre, el vagy veszve. Rajtam minden kicsi, kivéve az állam, az 
nagy, nem tudom eltüntetni. Csontból van. Meg kellene esetleg műttetnem.

alessandra: Nekem mindenesetre lesz egy saját show-műsorom, és aztán interjúkat fogok készí-
teni Johnny Deppel, a The Kocks-szal Párizsban, Londonban, egész jól tudok angolul, és az 
egész világot beutazom.

Max: Max vagyok, és néha semmi mást nem akarok, csak visszamenni az anyám hasába.
alessandra: Megőrültél?
sofie: Én mindig jó akarok lenni, jó barátnő, jó tanuló, de nem akarok stréber lenni, hanem kúl, 

a legjobb barátnő, aki csak létezhet, szexi akarok lenni, szép akarok lenni, nagyon-nagyon 
sportos, egyszerűen klassz és a legjobb.

Jenny: Mindenki másmilyen lesz, csak én maradok olyan, mint én. Mindenki megújul, csak én 
maradok le, ha felnőtt leszek és munkahelyem lesz, én még mindig csak én leszek.

Max: Az nem lehet, hogy minden olyan pocsék, valamikor muszáj jobbra fordulnia. Stresszes 
vagyok az iskola miatt, a jövő miatt, a szüleim is stresszelnek, folyamatosan piszkálnak a jövő 
miatt, apám is stresszes, mert mások stresszelik a munkahelyén, mindenütt stressz, valamikor 
csak vége lesz, és minden jobbra fordul, minden szép lesz, lesz egy csajom és egy szakmám, 
és egyszerűen boldog leszek.

Oli Rap 
A tizenötös stresszfaktor II.

Négyen haverok ők

Ugyanazt kérdezik, amire te is szeretnéd, ha lenne válasz:
hogy lehetsz az, aki lenni szeretnél, és NE visszakézből válaszd,
hogy a példaképed klónja légy, se másodrangú kópia.
És a felnőtté válás? Nem kell a szánalmas utópia,
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ahol válaszok már nincsenek, csak eltussolások.
Emberként többé válok? Vagy csak az évekből lesz túl sok?
Na gyerünk, hogy kell elképzelni, hogy holnap minden más lehet?
Vagy ne változzon semmi? Csak semmi zűrös átmenet?

Kell a munka a boldogsághoz? Vagy az elégedettséghez?
Vagy csak alapfunkció vagy egy túl bonyolult gépben?
Fogom magam, és új part felé evezek bevállalósan.
Tré a biztonság? Vagy jobb lesz, ha egyszer megállapodtam?

A Földnek van jövője? Jobb annak, aki nem lát messze?
Vagy azon kell már agyalni, hogy a világvége vidám lesz-e?
Ki segít, hogy boldogulj? Ki szól, hogy most már boldog vagy?
Légy a világ közepe? Vagy másoknak mindent adj?

A kérdezés is kérdéses. De csak egy kérdés van hátra:
Sodródom vagy tervezek, készen a változásra?
Két út közül választhatsz és minden nap újra eldől:
Hagyod magad sodródni, vagy döntesz az életedről? 

Fordította: Kovács Imola (dialógusok) és Fehér Csaba (rapszövegek)
Lektorálta, az eredetivel összevetette: Ungvári Zrínyi Ildikó



CRITICĂ
János Mohácsi (și echipa sa permanentă de creatori) regizează al doilea spectacol la trupa maghiară a 

Teatrului Național din Tg-Mureș. După Pantoful de sticlă au prezentat acum, la sfârșitul stagiunii, spectacolul 

Vizita bătrânei doamne. Peste tot e bine, dar cel mai bine e în două părți, bazat pe transcrierea dramei lui F. 

Dürrenmatt. În critica sa intitulată Suntem pe roate, Andrea György interpretează producția din perspectiva și 

soluțiile regizorale care actualizează și transcriu în mod inedit textul canonic. 

În mod deja tradițional, festivalul TESZT de la Timișoara s-a deschis anul acesta cu un spectacol în 

coproducție, promovând inițiativele creative regionale, apropiate de spiritul evenimentului. Regizorul specta-

colului realizat de teatrul maghiar din Timișoara, teatrul din Arad, precum și trupa din Sombor, Serbia a fost 

Árpád Schilling, un creator devotat reprezentării problemelor sociale. În critica sa Afară de aici, dar încotro 

Anikó Varga apreciază munca centrată pe actor ca o virtute a spectacolului EXIT, dar crede în același timp că, 

în problema migrației, producția nu a reușit să ajungă mai departe de presupozițiile arhicunoscute.

Spectacolul Portugál este cea de-a șasea colaborare a lui Victor Ioan Frunză cu teatrul din Miercurea-

Ciuc. În cronica ei intitulată Nefericire, numele tău e Irgács, Krisztina Kiss analizează acest spectacol despre 

pierderea speranței, observând că echipa creatoare nu a fost consecventă în ceea ce privește reprezentarea 

în context transilvănean a spațiului și limbajului specific al dramei. 

PREZENȚĂ
Noutatea ediției din acest an a festivalului TESZT au fost performance-urile one-to-one pentru un singur 

spectator sau un public foarte restrâns. Producțiile de acest tip au ridicat și problema modului în care se 

poate scrie critică adecvată despre ele. În textul Între patru ochi Nóra Ugron răspunde la această dilemă în 

forma unui jurnal reflexiv, apropiindu-se de performance-uri prin experiențe personale, dar completându-le 

cu experiențele altor spectatori/participanți. 

În seria Focus de o pagină publicăm un fragment din textul The slow dramaturgy of Casey 

Jenkins’sperformances (Dramaturgia înceată a performance-urilor lui Casey Jenkins). Textul interpretează 

performance-ul Casting off my Womb al lui Jenkins cu ajutorul termenului de dramaturgie înceată împrumutat 

de la perechea de autori Eckersall-Peterson. 

SUNET
În eseul How to Make Sense of Music in the Theatre: a Primer for Beginners (Cum să înțelegem muzica în 

teatru: Introducere pentru începători, traducerea: Barzsi Szonja) Joseph Cermatori oferă pentru interpretarea 

materialelor auditive mai întâi principiul muzicii ca gest, apoi explică prin puncte de sprijin și întrebări esențiale, 

cum merită ascultată și interpretată muzică din spectacolele teatrale. Eseul poate fi un ajutor perfect pentru 

specialiști teatrali sau studenți neavizați în muzica (clasică). 

Compozitoare Irena Popović din Serbia s-a remarcat profesional în Transilvania mai ales datorită lucrărilor 

sale de la teatrul maghiar din Timișoara. În interviul realizat de Róbert Lénárd, ea vorbește despre valoarea 

potențatoare a muzicii în mecanismul efectelor, despre renașterea curentă și puterea de a exprima și a forma 

opinii a teatrului muzical. Sunt menționați regizorii Kokan Mladenović și András Urbán, dar puteți citi și despre 

relația actorilor cu muzica, precum și despre libertatea și talentul compozitorului.

MIȘCARE
Emőke Kovács l-a întrebat pe regizorul coregraf Csaba Györfi despre experiența sa de la specializarea 

coregrafie a Universității de Arte din Tg-Mureș, despre meșteri, examene și provocarea propriilor sale limite 

fizice. Györfi vorbește și despre creațiile sale curente, despre metode și despre relația cu textul, muzica și 

corpul. Își mărturisește credința în munca de echipă, în adevărul energiei colective, în căutarea permanent 

și intuiție. 

Textul lui János Lázok Schiță de portret despre Ghyssa Éghy dezvăluie cititorilor detalii mai puțin cunos-

cute din viața acestei figuri excepționale a dansului autohton, „apostol al culturii corpului feminin”. Dansatoa-



rea născută la Arad, care și-a început cariera în anii ’20 ai secolului trecut, a avut succese deosebite în marile 

orașe europene, ca reprezentantă a tendințelor coregrafice moderne. Mai târziu, așa cum reiese dintr-un 

raport al Securității, a ajuns și în America, dar nu ca dansatoare, ci ca simplă spectatoare la o producție 

regizată de Andrei Șerban.

IMAGINE
Scenografa poloneză Anna-Maria Karczmarska scrie în eseul Imagini poloneze despre tendințele vizuale 

din teatrul contemporan polonez. Demonstrează prin exemple, cum încearcă teatrul polonez să se distanțeze 

de teatrul cuvântului și cel regizoral, deplasându-se către creații colective în care scenograful lucrează ca 

partener egal. Eseul a fost tradus în limba maghiară de Márk Pályi.

Spectacol în educație: Ildikó Ungvári Zrínyi a invitat profesori de scenografie, Judit Dobre Kóthay, József 

Bartha și Bianca Imelda Jeremiás la o discuție despre viitorul designului de imagine, scenografie și costum, 

precum și despre provocările cu care se înfruntă scenografii de azi. Se mai menționează opera, teatrul inde-

pendent, precum și relația scenografului cu trecutul și prezentul. 

József Bartha este cunoscut atât ca artist plastic, cât și ca scenograf, cadru didactic al Universității de 

Arte din Tg-Mureș. În cartea sa Videó és spektákulum (Video și spectacol) apărută în 2014 la editura UArt-

Press, cercetează, după clarificarea noțiunilor de bază și după o scurtă prezentare istorică, folosirea imaginii 

video în teatrale din Transilvania. Cartea este recenzată de Tamás Lovassy Cseh.

Relația dintre teatru și imagine este tema volumului Képkalapács (Ciocanul de imagine) scris de Kornélia 

Deres și apărut la Budapesta în 2016, care aduce exemple din Ungaria și din străinătate. Valoarea cărții 

constă în schițarea și clarificarea expresiilor de teorie teatrală. Deși, conform recenziei scrise de Kata De-

meter, nu este o lectură ușoară, cartea oferă în schimb experiența conectării la fluxul profesional și teoretic 

contemporan. 

Studiul de istoria artei scris de Kata Demeter începe cu enumerarea și prezentarea clădirilor teatrale 

clujene de odinioară. Apoi autoarea trece la obiectul principal al studiului: prezentarea clădirii în care Teatrul 

Maghiar de Stat își joacă spectacolele sale speciale. Autoarea ne povestește despre constructori, despre 

spațiile interioare și exterioare ale clădirii, ornamentele pierdute și rămase, despre reconstrucții. Ilustrează 

stările vechi și situațiile actuale cu imagini și cărți poștale.

IMAGINE GĂSITĂ 
Levente Benedek este graficianul teatrului maghiar din Timișoara, sau mai bine zis, responsabilul vizual 

bun-la-toate, care realizează pentru spectacolele invitate afișele minimale care se potrivesc cu imaginea fes-

tivalului. În rubrica Imagine găsită puteți vedea câteva din aceste afișe, însoțite de comentariul lui Réka Biró 

referitor la atitudinea creatoare a lui Benedek. 

DRAMĂ
În acest număr puteți citi textul lui Christine Rinderknecht, autor de limbă germană din Elveția, intitulat 

Stresszfaktor_15, la care a contribuit și rapperul Oli Second. Drama scrisă în 2012 a avut premiera la înce-

putul stagiunii la trupa maghiară a Teatrului Național din Tg-Mureș în regia lui Csilla Csáki, cu o distribuție 

formată din tineri voluntari. Drama lui Rinderknecht se concentrează asupra problemelor adolescenților, o 

categorie de public adeseori ignorată de teatrele noastre. În același timp, reprezentarea teatrală a crizei 

creșterii nu este destinată numai tinerilor, ci și părinților: fapt accentuat și de construcția ritmică a scenelor și 

distribuția în care copiii și părinții sunt jucați de aceiași actori. Din textul lui Rinderknecht transpare umor, spirit 

ludic și o cunoaștere profundă, vie a problemelor tinerilor: conflictele care apar nu sunt extreme, ci mai mult 

tipice, dar trasează bine personalitatea caracterelor. Imola Kovács semnează traducerea în limba maghiară a 

dramei, Csaba Fehér cea a textelor-rap.



REVIEWS
János Mohácsi (with his permanent creative team) has directed his second performance with the Hun-

garian company of the Tg-Mureș National Theatre. After the Glass Slipper, at the beginning of this season 

they presented the performance The Visit of the Old Lady. Everywhere is Good, but the Best Is in Two Parts, 

an adaptation of F. Durrenmatt’s drama. In her critique entitled We are on Track Andrea György interprets the 

production along the specific directorial perspectives and solutions that actualise and rewrite the canonical 

dramatic text. 

This year’s TESZT Festival at Timișoara opened, traditionally, with a coproduction, in order to promote 

the regional creative initiatives that are so close to the spirit of the event. The production by the Timișoara 

Hungarian company, the Romanian theatre from Arad and the theatre from Sombor, Serbia was directed by 

Árpád Schilling, who is devoted to the theatrical representations of social issues. In her review entitled Out 

of Here, but Where To Anikó Varga sees the actor-centred work as a virtue of EXIT, thinking, nevertheless, 

that the production has failed in going beyond well-known presuppositions in dealing with the problem of 

economical migration or migration in general. 

Portugál came to life as the result of director Victor Ioan Frunză’s sixth collaboration with the Miercurea-

Ciuc Hungarian theatre. Krisztina Kiss writes a review entitled Unhappiness, Your Name is Irgács analysing 

this performance about hopelessness and stating that creators were not consistent in representing the play’s 

specific space and use of language in a Transylvanian context. 

PRESENCE
The novelties of this year’s TESZT festival were the one-to-one performances, meant to be seen by one 

spectator or by a very small audience. These productions also raise the question of the form in which ap-

propriate criticism could be written about them. In her text entitled Between You and Me Nóra Ugron answers 

this dilemma by adopting the form of a reflective diary in which she relates her personal experiences, but 

completes them with the experiences of other spectators/participants. 

In our one-pager column, entitled Focus we publish a fragment from Lara Stevens’ The slow dramaturgy 

of Casey Jenkins’s performances. The text interprets Jenkins’s controversial performance, Casting off my 

Womb with the help of the expression slow dramaturgy borrowed from authors Eckersall-Peterson. 

SOUND
In his essay How to Make Sense of Music in the Theatre: a Primer for Beginners (translated by Barzsi 

Szonja) Joseph Cermatori proposes at first the principle of music as gesture for the interpretation of audio 

materials, then, by enumerating basic guidelines and questions, he explains how it is worth listening to and 

interpreting the music of theatre performances. The essay can function as a perfect aid for theatre profes-

sionals and students of theatre who are not so knowledgeable about (classical) music.  

Serbian composer Irena Popović is mostly known in Transylvanian professional circles for her works at 

the Timișoara Hungarian theatre. In an interview realised by Róbert Lénárd she speaks about music as an 

enhancing mechanism of action, about the current rebirth of musical theatre and its power to voice and form 

opinions. Director-personalities Kokan Mladenović and András Urbán are also mentioned, as well as the ac-

tors’ relationship with music, and the composer’s freedom, talent and fanaticism. 

MOVEMENT
Emőke Kovács asked director-choreographer Csaba Györfi about his experience while studying chore-

ography at the University of Arts Tg-Mureș, about masters, directing-exams and the challenging of his own 

physical abilities. He confessed his faith in teamwork, the truth of collective energy, in continuous search and 

intuition. 

In his Portrait-sketch about Ghyssa Éghy, János Lázok reveals lesser-known details of an exceptional 

dancer’s life, seen as an “apostle of women’s body culture”. Born in Arad, Ghyssa Éghy started her career in 



the 1920s and had remarkable success in Europe’s big cities as a representative of modern dance. As it is 

revealed in a report by the Securitate (the Romanian secret police), she later travelled to America as well, not 

as a dancer, but as a simple spectator of a performance directed by Andrei Șerban.

SPECTACLE
Polish stage-designer Anna-Maria Karczmarska writes in her essay Polish images about the visual ten-

dencies of contemporary Polish theatre. She illustrates with examples how Polish theatre tries to distance 

itself from director’s theatre and theatre based on text, moving towards collective creation in which the stage 

designer works as an equal partner. Márk Pályi translated Karczmarska’s essay into Hungarian.

Spectacle in Education: Ildikó Ungvári Zrínyi talked to teachers of stage design – Judit Dobre Kóthay, 

József Bartha and Bianca Imelda Jeremiás – about the future of stage, visual and costume design, about 

artistic autonomy and about today’s challenges for stage designers. The discussion also refers to opera and 

independent theatre, and to the relationship of the stage designer to past and present. 

József Bartha is known both as an artist as well as a stage designer and teacher at the Tg-Mureș Uni-

versity of Arts. His book, Video and Spectacle (Videó és spektákulum) issued in 2014 by UArtPress publish-

ing house starts with the clarification of basic concepts and a historical introduction and continues with the 

study of the use of video images in theatre performances in Romania and particularly in Transylvania. Tamás 

Lovassy Cseh wrote the review. 

Kornélia Deres’s Image hammer (Képkalapács) published in 2016 in Budapest deals with stage imagery, 

bringing Hungarian and foreign examples. The main virtue of the book is the survey and clarification of ex-

pressions from the field of theatre theory. Although the reviewer, Kata Demeter considers that the book is 

not an easy read, the reward is getting connected to the contemporary professional and theoretical trends. 

Kata Demeter’s art history study begins with the enumeration of old theatre buildings in Cluj. After this the 

author turns towards the main topic of her research, the presentation of the building in which the Hungarian 

State Theatre of Cluj-Napoca presents its special performances. The author speaks about the builders, the 

inner and exterior spaces of the building, lost and preserved ornaments and about reconstructions. She il-

lustrates old conditions and the present situation with pictures and postcards.

FOUND IMAGE 
Levente Benedek is the graphic designer of the Timișoara Hungarian theatre, or rather its visual do-all 

person, who every year designs for the festival’s participating companies minimal-posters suited to the image 

of TESZT. In our Found Image column you can see some of these posters followed by Réka Biró’s comments 

about Benedek’s creative attitude. 

DRAMA
In this issue you can read Swiss playwright Christine Rinderknecht’s Stressfactor_15 with song-lyrics 

by rapper Oli Second. The drama from 2012 premiered at the beginning of this season at the Hungarian 

company of the Tg-Mureș National Theatre with a cast of young volunteers, directed by Csilla Csáki. Rinder-

knecht’s text deals with the problems of teenagers, an age group often neglected by our repertoire theatres. 

The author does not mean to offer the theatrical representation of growing up only to young spectators, but 

also to their parents: this is stressed by the rhythmic construction of scenes as well as the casting principle, 

according to which the same actors play the children and their parents. Rinderknecht’s drama is permeated 

by playfulness, humour and the deep, true knowledge of young people’s problems: the conflicts presented 

are not extreme, but typical, while still managing to outline the personality of characters well. The drama was 

translated by Imola Kovács, the rap-lyrics by Csaba Fehér. 
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