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HANGOK


SZEREPLŐK

Lány
Anya hangja
Fiatal férfihang
Bíró hangja
Idősebb férfihang
Barátnő hangja
Gyerekhang




A darab egyszemélyes. A párbeszédek a lány képzeletének szülöttei.
 

Szín:
(Börtöncella. Rácsos ablak, egyszerű asztal, - rajta pohár, kancsó, benne víz, - szék, priccs.)


Fiatal, húszas évei végén járó nő fekszik a priccsen, mozdulatlanul. Halkan énekel. Feláll, lassan odasétál az asztalhoz, vizet tölt, iszik. Cigarettára gyújt, mélyen leszívja, leül a székre. 

Egymaga van a színen.


Lány:
Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!

Minden vasárnap, rántott hús volt, krumplival. Meg húsleves! Hét közben a suliban volt kaja. Aztán a téeszben. Most meg itt. Már sok éve, itt.   

Apa állandóan melózott. Traktoron. Éjjel, nappal, csak a meló! Korán ment, későn jött. 

Nyáron rossz volt. Ritkán láttam apát. 

Azt hiszem, a nyár volt minden baj kezdete.

Anya akkor ismerte meg azt a szemetet. 
Télen jó volt. Akkor apám, korán hazajött. 

Játszottunk.  

Leült a földre, a babaház mellé. Simogatta a fejem, segített babát fésülni.

A karácsony is jó volt. Az nagyon jó! 

Összejöttünk, nevettünk. Eljöttek Öcsi bácsiék, meg Klára nénémék.

Rántott halat ettünk, káposztát. Sütit! Sok sütit!

Nyolc éve nem ettem káposztát. Halat sem.

Víz, leves, tészta. … Víz, leves, tészta. … Néha bab. … Főzelék! … Vasárnap főzelék, valami hússal.    

Itt nincs karácsony. Van, de nincs. 

A lányok durvák.

Erőszakosak. 

Nem akarom! Nem! Hagyjatok! 

Hetente rám másztak. Aztán már vártam, mert nekem is jó volt. 

Igen! Gizivel jó volt! Ő figyelt rám, kényeztetett. De már két hónapja kint van. Két hosszú hónapja nincs senkim. 

Magánzárka.

Verekedtem. Megvédtem magam.

Séta, ülés, megint séta, megint ücsörgés. Este fekvés. 

Most már jól alszom. Eleinte nem. Zavart a villany. 

Lefogytam.

Víz, leves, tészta. … Víz, leves, tészta. … Néha bab. … Főzelék! … Vasárnap főzelék, valami hússal.  

Öcsi bácsi meghalt. 

Baleset. 

Akkor már apa nem volt velünk. 

Csak az a másik!

Az a szemét! 

Anya?

Van, de nincs.

Sose szeretett. 

Vagy igen?

Én?

Nem tudom. Az ember szereti az anyját. 

Talán.  

Talán kötelező, azért. 

Apát szerettem, de apa elment. 

Mert anya azt akarta. Akarta, hogy elmenjen. 

Rég láttam apát. 

Anyát is. 

Apa, azt üzente, szeret. Még most is…., ezek után. 

Egyszer itt volt. Négy? Nem, öt éve. 

Megnősült.  Van egy fia. 

Hogy hol élnek? Nem tudom. Apa nem mondta. 

De szeret! Tudom, hogy szeret. 

Anya? Azzal a szeméttel van. 

Sosem volt itt. 
Levelet írt, egyszer. Jönni? Nem. Nem jött soha. 

Minek jönne? 

Tudja, hogy hibás! Nem kellett volna odavenni azt a szemetet. 

Karácsony! A szeretet ünnepe!

Képmutatás! 

Egy napig szeretünk! 

Tényleg szeretünk? Vagy csak azért, mert muszáj.  

Aztán 364 napig gyűlölünk, veszekszünk, öljük egymást. 

Azt sem muszáj, de tesszük. 

Tán jobb lenne 364 nap szeretet, és egy nap gyűlölet.

Jobb lenne? 

Fene tudja.

Amikor apa elment, majdnem megbolondultam. Sírtam, zokogtam, követelőztem.

Megsimogatta a fejem, leguggolt mellém.

Azt mondta, egyszer visszajön. Visszajön, mert szeret.

Álltam az ablakban! Vártam rá! 

Sokáig, sokszor.

Napokig, hetekig! Nem jött. 

Anya kiabált velem. Meg az a szemét is! Gúnyolódott! 

Nemsokára ebéd.

Víz, leves, tészta. … Víz, leves, tészta. … Néha bab. … Főzelék! … Vasárnap főzelék, valami hússal.  

A Húsvét is jó volt.

Míg apa otthon volt. Szifonnal locsolt.

Nevettünk. 

Férfiak?

Volt néhány. 

Mind csak azt akarja. 

Akarta.

De a Gizi, az más. 

Más volt! Jobb! 

Nem is jobb. Más.

Csaba?

Egy mocskos, szemét disznó!

Nem akartam! Mint, ahogy azt a szemetet sem. 

Nem! Nem akarom! Hagyjatok!

Senki sem hitte el! Nem hittek nekem.

Anya sem.

Apa?

Nem tudom. Talán. Sose mondta. 

Igaz. Nem is beszéltünk róla. 

Apa, kerülte a kényes témákat. Mindig kerülte.

Feri?

Azt hiszem, szerettem őt.

Nem tudom. Lehet.

Azt mondta, elvesz. Elvisz onnan. 
Megígérte. 

Megígérte! 

Megígérte?

Családot akartunk. Akartam. 

Gyereket akartunk. Akartam.

Gyermekhang:
Anya! Engem akartatok?

Lány:
Istenem! Kicsikém.

Gyerekhang:
Engem?

Lány:
Azt mondta, elvesz. Elvisz onnan!

Éhes vagyok! Hol van már az ebéd!

Víz, leves, tészta. … Víz, leves, tészta. … Néha bab. … Főzelék! … Vasárnap főzelék, valami hússal.  

Lefeküdt Verával. 

Megcsalt vele!

Mondták.

Én nem láttam, de mondták.

Mondták? Vagy csak képzeltem? 

Fiatal lányhang:
Elhanyagoltad őt, mire számítottál?

Lány:
Semmire! Hinni akartam! Hinni, hogy nekem is higgyenek. 

Az a szemét! Rám mászott! 

14 voltam, és rám mászott!

Sírtam, könyörögtem, zokogtam!

Röhögött rajtam! A mocsok!

Anya nem hitte! 

Anya hangja:
Hazudsz!

Lány:
Nem hazudok! Nézd! Nézd már! Tiszta vér vagyok!

Anya hangja:
Hazudsz! Ő nem olyan! Nem tesz ilyet!

Lány:
Szenvedtem! 

Senki sem hitt nekem.

Apa sem. Ezt apa sem hitte.

A rendőrök sem. 

Fantáziálok, mondták. 

Rettegtem, mikor anya éjszakás volt. 

Aztán egyszer, hazajött. Az éjszaka kellős közepén.

Az a mocsok az ágyamban feküdt. 

De anyát nem érdekelte! 

Őrület!

Az anyámat nem érdekelte, hogy az a szemét, dugja a lányát. 

Anya hangja:
Kurva! Kurva vagy! Mit szólnak az emberek, ha ez kiderül!

Lány:
Anya!
Anya hangja:
Kurva vagy! Mindig is az voltál!

Lány:
Verának elmondtam.

Kinevetett. 

Inni kezdtem.

Először sört, aztán pálinkát. Keményen piáltam.

Először egy szőke krapek rángatott be a discó vécéjébe. 

Aztán minden szombaton más. Egyre többen.  

Anya hangja:
Mondtam, hogy kurva vagy!

Lány:
Nem vagyok! Ingyen csináltam!

Mert tetszett! 

Tetszett a sok kiéhezett fasz! 

Vacsorát persze elfogadtam. Finom vacsorát.

Most is. Éhes vagyok.

Víz, leves, tészta. … Víz, leves, tészta. … Néha bab. … Főzelék! … Vasárnap főzelék, valami hússal.  

Brassóit ettem, salátával. Sörrel.

Aztán megint dugtak. 

Nekem mindegy volt! Csak az a szemét ne érjen hozzám!

Feri?

Nem vitt magával! Csak ígérte. 

Discóba is ritkán jött. Nem szerette. Inkább melózott.

Fiatal férfihang:
Hogy legyen házunk, kocsink, mindenünk.

Lány:
Az a mocsok! Állandóan henteregni akart! Állandóan!

Idősebb férfihang:
Szerettem a tested! Imádtam! 

Lány:
Undorodtam tőle! Mindenkit elviseltem magamban, csak őt nem!

Anya hagyta! Hagyta, hogy használjon.

Amikor ellenkeztem, megütött.

Utáltam a lihegését, a szuszogását. 

A szagát!

Azt gyűlöltem a legjobban. 

Szaga volt. Nem illata.

Szaga, mint az állatnak.

Családot akartam!

Egy normális, szerető családot.

Gyerekkel. 

Gyermekhang:
Anya! Itt vagyok!

Lány:
Nem vagy itt! Már nem! 

Hagyj békén! Kérlek, könyörgök!

De még nem késő!

Vagy már késő?

Késő, mert megtettem!
Megtettem? 
Egyáltalán, én vagyok az? Én voltam az?

Igen. Én vagyok. Én voltam! 

Ide jutottam, ide juttattak. Ide juttattatok! 

Anya! Te juttattál ide! 

Meg az a disznó!

Gyermekhang:
És én hol vagyok, anya?

Lány:
Te, kicsikém? 

A szívemben vagy.

Már csak a szívemben.

Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!



Vége az első felvonásnak










 

  





Második felvonás


A szín ugyanaz. 

Az asztalon ebéd maradványok. Kancsóban víz, mellette pohár.

A lány a priccsen fekszik.


Lány:
Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!

Lassan vége! Letelik. Hallod, Anna! Letelik! Istenem! Nyolc év! Nyomorult, lassan múló nyolc esztendő! De vége! Holnapután, vége, és huss, eltűnök innen!

Elmegyek! Megkeresem apát, és vele maradok! Csak vele!

Talán családom lesz. Szeretteim!

Anya hangja:
Anna!

A lány hirtelen felugrik, riadtan néz körül.

Lány:
Ki az?

Anya hangja:
Anna! Mit tettél?

Lány:
Anya?

Anya hangja:
Mi lett belőled?

Lány:
Mit akarsz tőlem? Hát nem volt elég?

Anya hangja:
Fáj, hogy így beszélsz.

Lány:
Neked fáj? Anya! Én vagyok, én voltam bajban! Mi az, hogy neked fáj!

Anya hangja:
Te ezt nem tudhatod kislányom. Az emberek…

Lány:
Most is az emberek? Neked most is ez a fontos? Anya! Mit érdekelnek engem az emberek? 

Anya hangja:
Megszólnak kislányom.

Lány:
És? Velem mi lesz? Mi lesz, ha innen kimegyek? Mert lassan kimegyek! Anya! Nem érted? Kimegyek! Ki! Az életbe!

Anya hangja:
Kis falu a miénk. 

Lány:
Ez a kurva cella még kisebb! Nyolc éve egyre kisebb! Érdekel valakit?

Anya hangja:
Engem.

Lány:
Szart érdekel téged! Tudod téged mi érdekel? Csak az emberek véleménye, az! Akkor is, amikor… 

Anya hangja:
Megtiltom, hogy kimond! 

Lány:
Megtiltod? Megtiltod, hogy elmondjam, hogy kimondjam…

Anya hangja?
Elég! Már épp eleget mondtál! Az emberek nem kíváncsiak…

Lány:
Megint az emberek! Hát nem érted?

Anya hangja:
Te akkor is megteszed! Ne akarj arra hivatkozni! 

Lány:
Szégyelled?

Anya hangja:
Kurva vagy! Gyilkos vagy!

Lány:
Anya!

Anya hangja:
Az vagy!

Lány:
Hát nem érted? Az övé volt!  

Anya hangja:
Hazudsz! Mindenkivel fetrengtél! Miért pont az övé?

Lány:
Tudom.

Anya hangja:
Tudod?  

Lány:
Igen, tudom! Akkor történt, amikor te éjjel…

Anya hangja:
Nem igaz! Csak azért mondod, mert…

Lány:
Te mondod azért! Hát nem veszed észre?

Anya hangja:
Vigyázz a szádra, mert Isten megbüntet!

Lány:
Ne gyere nekem Istennel! Mert Isten, tudja…

Anya hangja:
Hogy hazudsz! Egy szemét, hazug ribanc vagy, akinek mindig más kell!

Lány:
Ez nem igaz! Én csak a Ferit szeretem!

Anya hangja:
És az övé volt! 

Lány:
Nem! A férjedé volt!

Anya hangja:
Aki az apád!

Lány:
Nekem nincs apám!

Anya hangja:
Dehogynem! Tíz éves korod óta ő az apád!

Lány:
Nem az apám! Ti akartátok, hogy apának szólítsam, de nem az apám! Az én apám…

Anya hangja:
Elhagyott téged is, engem is! 

Lány:
Mert megcsaltad ezzel a mocsokkal!

Anya hangja:
Nem igaz!

Lány:
Láttalak! Hét évesen láttalak vele a konyhába! Undorító vagy! 

Anya hangja:
Anna! Vigyázz a szádra!

Lány:
Én vigyázzak? Én vagyok a kurva? És te? Te mi vagy akkor, ha én vagyok…

Hagyj békén! Te nem tudod milyen itt! 

Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!
 
Fiatal férfihang:
Anna! Miért tetted?

Lány:
Feri?

Fiatal férfihang:
Hát nem volt jó velem? Azt mondtad, szeretsz.

Anya hangja:
Hazudott! Mindig hazudott! 

Lány:
Érdekelt téged, hogy mi van velem? Gyerekkorom óta magamra hagytál.

Fiatal férfihang:
Én veled voltam.

Lány:
Velem senki sem volt! 

Anya hangja:
Ez nem igaz! Mindent megkaptál!

Lány:
Igen, mindent! Ruhát, ékszert, pénzt! Az neked minden? És a szeretet?

Fiatal férfihang:
Én szerettelek.

Lány:
Nem érted, te szerencsétlen! A dugás az nem szeretet! 

Anya hangja:
Te már csak tudod.

Lány:
Te is tudod, mert te is csak arra kellettél neki!

Anya hangja:
Megtiltom, hogy így beszélj!

Lány:
Akkor is megtörtént, ha megtiltod, ha tagadod, ha nem veszel róla tudomást! Vedd már észre, hogy kihasznált mindnyájunkat!

Fiatal férfihang:
Nekem nem arra kellettél. 

Lány:
Mindenkinek arra kellettem!

Anya hangja:
Kurva!

Lány:
Szégyelled?

Anya hangja:
Téged szégyellek! Hogy ilyen lányom van! Az emberek…

Lány:
Szarok az emberekre! Hát mindenki azt a mocskot védi?

Fiatal férfihang:
Most miről beszélsz?

Lány:
Arról, amit nem hittek el nekem! Arról, hogy az a mocsok mit tett velem!

Anya hangja:
Vigyázz a szádra! Már így is, épp elég kellemetlenséget okoztál nekem is, és apádnak is!

Lány:
Ne mond, hogy az apám! Egy apa nem tesz ilyet!

Fiatal férfihang:
És te?

Lány:
Én megbűnhődtem érte! És bűnhődni fogok, míg élek!

Anya hangja:
Hozzánk nem jöhetsz.

Lány:
Mert mit szól a falu, ugye? Pedig te tudtál róla, hisz rajtakaptad!

Fiatal férfihang:
Ez igaz?

Anya hangja:
Hazudik.
Lány:
Nem hazudok! Tudtál róla, és hagytad! Tizennégy éves korom óta hagytad!

Fiatal férfihang:
Anna! Ezt én sem hiszem. Egy anya nem hagy ilyet.

Lány:
Mit tudsz te rólunk! Hisz téged sem érdekeltelek!

Fiatal férfihang:
Miért mondod? Azt mondtam, elveszlek.

Lány:
És? Elvettél?

Anya hangja:
Téged is csak hülyített, mint szegény Csabát!

Fiatal férfihang:
Az kicsoda?

Lány:
Hagyjuk.

Anya hangja:
Persze, most hagyjuk. 

Fiatal férfihang:
Ki az a Csaba?

Lány:
Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!

Fiatal férfihang:
Ki az a Csaba?

Anya hangja:
Az unokatestvére. Azzal is lefeküdt.

Lány:
Nem igaz. Megcsókolt, erőszakkal.

Anya hangja:
Mert riszáltál! Ribanc!
Lány:
Nem igaz! Letepert, erőszakoskodott! 

Fiatal férfihang:
És a gyerek? Azt mondtad… 

Anya hangja:
Hazudott.

Lány:
Az övé volt! Igenis, az övé!

Fiatal férfihang:
Az anyád azt mondta, az enyém.

Lány:
Hát nem érted? Ha a tied, akkor minden más!

Fiatal férfihang:
Szegény kölök!

Anya hangja:
Semmisem más! Szemét vagy Anna! Bántod, azt, aki egész életében csak dolgozott rád!

Lány:
És kihasznált! 

Fiatal férfihang:
Pedig én szerettelek. 

Lány:
Hagyj békén! Nem kellesz, te sem, és más sem! Egyedül akarok maradni!

Fiatal férfihang:
Te tudod. Ha mégis meggondolod magad, akkor…

Lány:
Hagyjatok békén! Megbűnhődtem, és bűnhődök! Csak én, senki más! Hagyjatok! Hagyjatok már békén! 

Leül az ágyra, liheg, reszket.

Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!
Bíró hangja:
Vádlott! Beismeri bűnösségét?

Lány:
Igen, bíró úr. Beismerem!

Bíró hangja:
Mondja el, mi történt.

Lány:
Hazamentem a discóból. Egy fiú, nem tudom ki, elkísért az utcánk végéig, ott megcsókolt. Bementem a házba.

Anya hangja:
Ribanc.

Bíró hangja:
Miért váltak el az utca végén?

Lány:
Anyám éjszakás volt. Az a mocsok…

Bíró hangja:
Az apja, Tibor.

Lány:
Tibor, nem szerette, ha férfiakkal mászkálok. Nem az apám.

Anya hangja:
Dehogynem. Ő a te apád! 

Lány:
Hagyd már ezt! Nem az apám!

Bíró hangja:
Folytassa.

Lány:
Bementem, levetkőztem. Ettem egy falatot, aztán bebújtam az ágyba. Tudtam, hogy jönni fog.

Bíró hangja:
Kicsoda?

Lány:
Az a mocsok.

Bíró hangja:
Tibor?

Lány:
Bebújt mellém az ágyba. Fogdosott. Mindig ezt csinálta, amikor anya éjszakás volt. 

Idősebb férfihang:
Hazudik. Sohasem nyúltam hozzá. Hallottam, hogy hazajött, ugyanis, olvastam. Matatott a konyhában, aztán lefeküdt. 

Lány:
Hazudik! Fogdosott mindenhol! Szétfeszítette a lábam! Megerőszakolt!

Bíró hangja:
Nem ellenkezett?

Lány:
Lefogott! Befogta a számat! Azt mondta, megöl, ha elmondom.

Anya hangja:
Kurva! 

Lány:
Akkor estem teherbe. Tudom, érzem! 

Bíró hangja:
Tudott erről valaki?

Lány:
Az anyám. 

Bíró hangja:
Ez igaz, asszonyom?

Anya hangja:
Mondom, hogy hazudik! Lefeküdt fűvel-fával, persze, hogy nem tudja, kié volt a gyerek? 

Lány:
A férjedé! 

Idősebb férfihang:
Ez rágalom! Egész életemben értük dolgoztam, és ez a hála. 
Anya hangja:
Ne izgasd fel magad, Tibor. Nem tudja, mit beszél.

Bíró hangja:
Tagadja?

Idősebb férfihang:
Nincs mit tagadnom, nem csináltam semmit.

Lány:
Megerőszakoltál! … Sokszor!....  Százszor, ezerszer!

Anya hangja:
Hazugság!

Lány:
Hát nem értik? Tizennégy éves korom óta zaklat! Elvette a szüzességemet, fajtalankodott velem, mindent megtehetett velem, amit csak akart, mert az anyám hagyta!

Bíró hangja:
Ez igaz, asszonyom?

Anya hangja:
Ugyan már! Fantáziál! 

Bíró hangja:
Van vőlegénye?

Fiatal férfihang:
Én vagyok az, bíró úr. 

Bíró hangja:
Ön mit tud erről?

Fiatal férfihang:
Össze akartunk házasodni. Gyereket akartunk, házat, kocsit. 

Bíró hangja:
Nem ezt kérdeztem. Mit tud az erőszakról?

Fiatal férfihang:
Semmit.

Lány:
Tudott róla!

Bíró hangja:
Nem magát kérdeztem. Tehát?

Fiatal férfihang:
Nem hittem el. Tibort nagyon rendes embernek ismerem. Nem tudom, hogy Annának mi baja vele?

Lány:
Nem igaz! Azt mondtad, elviszel onnan, hogy többé ne bántson!

Bíró hangja:
Ez igaz?

Fiatal férfihangja:
Azt mondtam, feleségül veszem. 

Bíró hangja:
Nem ezt kérdeztem. Tudott az erőszakról, vagy nem tudott?

Fiatal férfihang:
Említette, de nem hittem el. 

Bíró hangja:
Miért nem hitte el?

Fiatal férfihang:
Mert sokat hazudott.

Lány:
Ez nem igaz!

Bíró hangja:
Tett feljelentést?

Lány:
Igen. Szóltam anyámnak, és a körzeti megbízottnak.

Bíró hangja:
És, mi történt?

Anya hangja:
Az is lefektette. 

Bíró hangja:
Nem magát kérdeztem! Tehát?

Lány:
Semmisem történt. Kihallgatott, tapogatott. 

Bíró hangja:
Magát mindenki tapogatta?

Anya hangja:
Mert kurva.

Lány:
Nem vagyok kurva.

Ismét rágyújt, iszik egy pohár vizet. Sétál a cellában.

Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!

Idősebb férfihang: 
Anna! 

Lány:
Takarodj!

Idősebb férfihang:
Én vagyok az! 

Lány:
Hagyj békén, nem volt elég?

Idősebb férfihang:
Mit tettél?

Lány:
Én? Te szemét! Én mit tettem?

Idősebb férfihang:
Gyilkos! De halott vagy te is, mint ahogy ő!

Lány:
Nem! Én nem! Én élek!

Idősebb férfihang:
Halott vagy Anna. Egy élő halott. 

Lány:
Igen! Lehet. Igazad van! Én már akkor halott voltam, amikor rám másztál! Kigúnyoltál, megaláztál, meggyaláztál! Gyűlöllek!

Idősebb férfihang:
Én szerettelek! 

Lány:
A testemet szeretted te nyomorult! 

Idősebb férfihang:
Ó a tested! A gyönyörű tested!

Lány:
Elég! Hagyd abba te szemét! Hát nem volt elég! Nézd, mit tettél velem!

Idősebb férfihang:
Te mit tettél velünk!

Gyermekhang:
Mit tettél anya?

Lány:
Elég! Hagyjatok! Hagyjatok már békén!

Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!

Anya hangja:
Szégyenbe maradtunk! Az egész falu rólunk beszél!

Lány:
Megint a falu! És velem, velem mi lesz?

Anya hangja:
Velünk mi lesz? Szegény apád! Elküldték a munkából, nincs állása! Pedig…

Lány:
Megérdemlitek! Te is, és az a mocsok is! Te kiálltál mellette, dögölj meg vele együtt!

Idősebb férfihang:
Hogy beszélsz az anyáddal?

Lány:
Mit tettél az anyámmal?…, és velem? 

Anya hangja:
Hagyd Tibor! Ez egy, ez egy… 

Lány:
Igen. Az vagyok. Egy, egy, egy…

Ismét leül, arcát kezeibe temeti.

Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!

Barátnő hangja:
Én semmiről sem tudtam, tisztelt bíróság!

Bíró hangja:
A vádlott azt mondja, elmondta magának.

Barátnő hangja:
Nem igaz.

Lány:
Miért tagadod? A bulin mondtam, sírva meséltem! Te meg kinevettél! Azt kérdezted, milyen az öreggel? Hány numerát bír egy ilyen vén fasz?

Barátnő hangja:
Nem emlékszem. 

Bíró hangja:
Vádlott! Vigyázzon a szájára!

Anya hangja:
Mocskos szája volt világ életében! 

Lány:
Mert mindig egyedül voltam! Senki sem védett meg!

Fiatal férfihang:
Én megvédtelek volna, ha hagyod.

Lány:
Senki sem védett meg! Senki! Se te, se más! És te is megcsaltál!

Fiatal férfihang:
Hazugság!

Lány:
Most már mindegy, nem?

Fiatal férfihang:
Ugye, az enyém volt?

Gyermekhang:
Apa?

Lány:
Mondom, hogy nem! Értsd már meg végre! Ha a tiéd, akkor minden más!

Zokog.

Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!

Bíró hangja:
Mesélje el, mi történt azon a napon.

Lány:
Korán keltem. Nem éreztem jól magam.

Anya hangja:
Este megint részegen jött haza.

Lány:
Ez nem igaz. Akkor már hetek óta egy kortyot sem ittam. 

Bíró hangja:
Maga nem tudta, hogy a lánya terhes?

Anya hangja:
Nem. Nem vettem észre. Mindig olyan bő ruhákban mászkált, eszembe sem jutott, hogy az lehet. 

Fiatal férfihang:
Én sem láttam rajta. 

Bíró hangja:
És mikor együtt voltak, nem tűnt fel magának?

Fiatal férfihang:
Nem voltunk együtt. Legalábbis, úgy nem. 

Lány:
Ennek mindegy volt, hogy csinálom, csak ki legyen elégítve.

Anya hangja:
Fúj! Kurva!

Lány:
Te is azt csináltad, amikor apám elhagyott! Láttam a konyhában! 

Bíró hangja:
Folytassa. 

Lány:
Kimentem a vécére, aztán csak feküdtem az ágyban. 

Anya hangja:
Mi, elmentünk dolgozni. 

Fiatal férfihang:
Én egész délelőtt hívtam őt telefonon, nem vette föl.

Lány:
Fájdalmaim voltak.

Idősebb férfihang:
Hazamentem délkörül, nem volt otthon senki.

Lány:
Később jobban lettem, felöltöztem, elindultam, mert éreztem, itt az idő.

Barátnő hangja:
Láttam őt! A falu szélén, ment az erdő felé. Mint egy holdkóros.

Bíró hangja:
Nem ment utána?

Barátnő hangja:
Nem tudtam. A Feri nem engedett.

Fiatal férfihang:
Velem volt a kocsiban. Én nem láttam senkit. 

Lány:
Dugtatok, mi? Tudtam, hogy megcsalsz vele, mondták.

Fiatal férfihang:
Ki mondta?

Lány:
Nem mindegy?

Bíró hangja:
Miért nem ment abortuszra? Miben bízott?

Lány:
Szégyelltem magam. 

Anya hangja:
Szégyellheted is!

Bíró hangja:
Miért szégyellte magát?

Lány:
Mert tudtam kié a gyerek.

Anya hangja:
Hazudik! Tibor nem olyan!

Idősebb férfihang:
Hálátlan!

Bíró hangja:
Folytassa.

Lány:
Kiszámoltam. 

Bíró hangja:
Miért nem vetette el?

Lány:
Kétségbeestem! A falunkban azt mondták, aki elveteti, abba beleszáll a gonosz. És soha többé nem lehet gyereke. 

Bíró hangja:
Egyáltalán! Akart maga gyereket?
Lány:
Igen. Tisztességes családot, gyerekeket, férjet.

Bíró hangja:
Folytassa!

Lány:
Már bent jártam az erdőben. Megint rám jött a fájás. 

Bíró hangja:
Miért nem kért valahol segítséget?

Lány:
Mondom, szégyelltem magam. Fájdalmaim voltak. Szinte semmire sem emlékszem. Csak arra, hogy nagyon fájt. Leültem a földre, hátamat egy fának támasztottam. Rettenetes fájdalmaim voltak! Egyszer csak…

Bíró hangja:
Folytassa! 

Lány:
Egyszer csak, a lábaim között, a vérben…, sírt a gyerek. 

Gyerekhang:
Anya! Sírtam, mert fáztam.

Bíró hangja:
Tovább!

Lány:
Felemeltem a földről, elvágtam a köldökzsinórt. 

Bíró hangja:
Mivel vágta el?

Lány:
Volt nálam olló.

Bíró hangja:
Aztán?

Lány:
Ott ültem a vérben, kezemben üvöltött a gyerek. Ideges lettem, féltem, hogy meghallja valaki. Belecsavartam a kabátomba, de még mindig üvöltött. 

Gyerekhang:
Anya! Nem akartam bajt hozni rád, féltem.

Bíró hangja:
Honnan volt a zacskó?

Lány:
Találtam. Ott volt az egyik bokor alatt. 

Bíró hangja:
Folytassa!

Lány:
Beletettem a zacskóba. Egy madzaggal elkötöttem.

Anya hangja:
Gyilkos! 

Bíró hangja:
Kisfiú volt, vagy kislány?

Lány:
Nem tudom. 

Bíró hangja:
Nem érdekli?

Lány:
Akkor nem érdekelt. 

Bíró hangja:
Aztán, mit csinált?

Lány:
Már nem sírt. … Csend volt. … Végtelen csend.

Bíró hangja:
Folytassa!

Lány:
Nem tudom! Azt hiszem, beraktam egy bokor alá. Nem tudom. 

Bíró hangja:
Gallyakat szórt rá.

Lány:
Nem tudom.

Bíró hangja:
Arra nem gondolt, hogy amit elkövet, az a legszörnyűbb, legaljasabb bűntett, amit egy anya elkövethet gyermeke ellen? 

Lány:
Értsék már meg, féltem! Rettegtem anyámtól, a férjétől, az emberektől! Csak a jó Isten a megmondhatója mennyire szenvedek! A kisfiam most lenne nyolc esztendős! Értik? Nyolc éves! Már iskolába járna, játszanánk, hozzám bújna! Ketten lennénk! Csak ketten! Boldogan!

Leveti magát a priccsre, rázza a zokogás. 

Én nem akartam semmi mást, csak azt! Csak azt, hogy szeressenek!

Gyermekhang:
Anya! Miért sírsz? Én szeretlek!

Lány.
Víz, leves, tészta… Víz, leves tészta… Néha bab! … Főzelék! … Vasárnap, főzelék valami hússal. … Utálom!
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