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A képernyő sötét. Ekkor kiíródik a cím, majd a következő

sorok.

Olyan hely, ahol a személy-és áruforgalom lebonyolításához

szükséges kezelést végzik. Megállóhelyek egyszerű

váróhelyiséggel.

A felirat alatt az állomásokon jól ismert dallamot halljuk,

ami azt jelzi, hogy vonat érkezett. Mikor a felirat eltűnik,

a hang is megváltozik. Telefon tárcsázásának a hangjára. Az

első leütés hangja, megegyezik a dallam utolsó hangjával.

Mikor halljuk a hetedik leütött szám hangját is, akkor úszik

át a feketéből a kép.

BELSŐ, LAKÁS-HÁLÓ. NAPPAL.

A szoba kicsike, az ágyon kívül, csupán egy éjjeli szekrény,

egy kis fésülködő asztal tükörrel, ennyi található. Az ágy

jobb oldalánál egy ablak, melyen a sötétítő miatt szinte nem

szűrődik be fény. Az éjjeli szekrényen egy kicsi

olvasólámpa, melynek fénye, semmilyen melegséget nem áraszt

magából. A lakás olyan, mintha két éve nem laknának benne,

csak épp nem poros. Minden gyanúsan steril.

Anita (36) arcát látjuk, a telefon fülénél, mely a tárcsázás

után most türelmesen cseng. Az ablaknak háttal áll. Szigorú

tekintete van, hosszú barna haja összefonva, hogy ne lógjon

az arcába. Nem akarja megköszörülni torkát, feleslegesen nem

ad ki magából hangot. Várja, hogy felvegyék a telefont. A

hatodik csengés után, egy vékony női hang szólal meg a

telefon túlsó oldalán.

ÜGYELETES (CSAK HANG)

Tessék, ügyelet?

ANITA

Az előbb is én telefonáltam...

Anita nem tudja befejezni a mondatot, mert az ügyeletes

nővérke közbeszól.

ÜGYELETES (CSAK HANG)

Megint szétkapcsolt, nem hiszem el,

elnézést, akkor most tessék

tartani.

Míg a kapcsolás tart egy kellemes klasszikus dallam csendül

fel. Anita a telefont elveszi a fülétől, és a szájához

érinti. Rosszallóan csóválja a fejét, nem dühből, inkább

értetlenségből. Most először látjuk az egész hálót. Az

éjjeliszekrényen a lámpa mellett egy kancsó víz, mellette

egy állófogas, ami ideiglenesen van a szobába cipelve, az

infúzió van ráakasztva. Az ágyon Teri néni. Idős nénike,

nincs betakarva, kék melegítő nadrágban, és ahhoz illő

felsőben fekszik, szemei lehunyva, nem halt még meg két
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perce sem. A dallam váratlanul megszakad és egy fiatal férfi

hangját halljuk, meglepően hangosan. Anita gyorsan füléhez

veszi a kagylót.

FÉRFI (CSAK HANG)

Hallo!

ANITA

Egy halálesetet szeretnék

bejelenteni.

FÉRFI (CSAK HANG)

Ön hozzátartozó?

ANITA

Nem. Vári Anita vagyok, ápoló, csak

pár napja jártam fel hozzá...

FÉRFI (CSAK HANG)

Személyit, lakcím bejelentőt,

tessék előkeresni. Küldöm a déli

orvost és a szállítókat. A címet

legyen szíves.

Teri néni táskáját látjuk, Anita kutat benne türelmetlenül,

a keze gyorsan jár, a személyi igazolványt keresi.

Anita a táskát az ágyra teszi, Teri néni lábához, majd

kiszórja a tartalmát, rengeteg papíros, zsebkendő,

gyógyszeres dobozok, egy pár kesztyű, egy megkezdett tábla

csokoládé. Mikor Anita meggyőződik arról, hogy nincs itt

tárca, az éjjeli szekrényhez megy, kihúzza a fiókot és abban

kezd keresni, pár másodperc múlva, reménytelenül

felegyenesedik.

Anita fogaival alsó ajkát harapja, nagyon pörgeti a

gondolatait, hol találhatja a tárcát és esetlegesen a benne

lévő igazolványokat. Teri nénire néz, átsuhan a fején, hogy

milyen egyszerű is lenne megkérdezni, és Teri néni

válaszolna.

Teri néni arcát látjuk. Szeme csukva, szája nyitva. Ősz

fürtjei az arca egy részét takarják. Nem segít Anitának a

keresésben.

Anita az ágy szélére ül. Kibontja haját, hogy újra

összefoghassa, igazítson rajta. Ekkor csöngetnek, a

kellemetlen berregésre az ajtó irányába kapja tekintetét.

A déli orvost látjuk, amint egy nyomtatványt irogat

serényen. Fel se néz papírjaiból, a keze gyorsan jár. A

férfi negyvenes éveinek közepén járhat, de már teljesen

megőszült. Barna bőrkabátja van, fején baseball sapka. A

szája lassan jár, ahogy olvassa a megválaszolandó

kérdéseket, de nem mondja ki őket hangosan.

Anita és az orvos egymás mellett ülnek az ágy szélén. Az

orvos lábára illesztett mappán ír, Anita türelmesen vár. A

férfi egy pillanatra befejezi az írást, felnéz, majd
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megfordul, és a halott asszonyra tekint. Majd visszasüpped

az írásba.

Az orvos táskájából pecsétet szed elő, és, amit eddig írt,

azt most sorra lepecsételi, mind a hat oldalt. Majd elrakja,

új pecsétet szed ki és azzal is végigcsinálja mindezt. Ezt

követően egy új formanyomtatványt szed elő.

ORVOS

Megkaphatnám az édesanyja

igazolványait?

Anita belekezdene, hogy Teri néni nem is a mamája, de ennél

fontosabbnak tűnik számára, hogy nem találta meg az

igazolványait, így inkább ez a probléma foglalkoztatja.

ANITA

Sajnos nem találom őket.

Orvos igen szemrehányó pillantást vet Anita felé, sapkáját

is megigazítja.

Az ágyon ülnek továbbra is egymás mellett. Az orvos

kikapcsolja golyóstollát és elkezd táskájába visszapakolni.

A férfi próbálja dühét leplezni, de türelmetlensége,

ingerültsége mindenképpen árulkodó. Feleslegesen

dolgozott...

ORVOS

Igazán sajnálom az édesanyját, de

minket ellenőriznek és nagyon

szigorúak az új szabályok, érvényes

személyi nélkül nem írhatom meg a

halotti bizonyítványt, és a

szállítók sem fogják elvinni, nem

fogják.

Anita megpróbálja jobb belátásra bírni a férfit.

ANITA

Doktor úr, én nem itt lakom,

fogalmam nincs...

Beléfojtják a szót.

Az orvos feláll és a kijárat felé indul, habozás nélkül.

ORVOS

Ez igazán nem tartozik rám.

Igazolvány nélkül nem működik, nem

tudunk addig mit kezdeni az

édesanyjával, sajnálom. Akkor

hívjon, ha van igazolvány.

Az orvos távozik.

Anita nem igen hiszi el, amit látott. Tehetetlenül áll a
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szobában, ahol Teri néni változatlan nyugalommal fekszik.

Újra beáll az a nyomasztó csend a szobában.

Teri néni arcát látjuk, majd Anitát, ahogy a halott asszonyt

nézi. Anita Terihez hajol és az ismert mozdulat

ellenkezőjével, felnyitja a szemeit.

BELSŐ. LIFT. NAPPAL.

Három ember áll a liftben. Anita, mellette Teri néni, félig

neki, félig a falnak támasztva, és egy köpcös úriember,

elegánsan felöltözve, jobb kezében aktatáska, bal hónalja

alatt újság. Nem néz a két nő felé, nem vesz róluk tudomást.

Mind hárman az ajtó irányába néznek. Anita egy teljesen

természetes mozdulattal, mintegy mellékesen megigazgatja

Teri ruháját, majd újra az ajtó felé fordul. A lift az első

és a fél emelet között hirtelen elakad, a rándulástól Teri

elveszti egyensúlyát és a mellette újságot olvasó, férfi

irányába zuhan. Anita gyors reflex mozdulattal utána kap,

minek köszönhetően sikerül elkapni, és megállítani Terit,

kb. 5 centi távolságra az úriember arcától. A férfi

felpillant, és igen kérdőn tekint a hozzáhajló asszonyra.

Anita visszarántja a testet, és magához szorítja, mintha

ölelkeznének. És Teri válla fölött néz a férfire.

ANITA

Megijedtünk, pardon.

A csengő felé nyúl.

ÚR

Ne nyomja meg, az végleg

kiakasztja, mindjárt elindul,

mindig ezt csinálja.

A lift ekkor kattan, és továbbindul.

ÚR

Látják, nem szabad megnyomni a

csengőt, ilyen egyszerű.

Folytatódik az utazás.

KÜLSŐ. MEGÁLLÓ, NAPPAL.

Anita és Teri a villamosmegállóban ülnek. Előttük sietve

elmegy egy gimnazista fiú, iskolatáska a hátán, közömbösen

elsiet. Szemből egy fiatal lány érkezik, aki ölebét

sétáltatja, a kutyán rózsaszín ruhácska, játékosan Anitához

és Terihez szalad, picit szaglászik, majd idegesítően vékony

hangocskáján ugatni kezd. Anita elhessegetné, de a kutya

erőszakosan ott marad, ugat, morog. A gazdája odaszalad,

rosszallóan néz Anitáékra, amiért így felbőszítették házi
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kedvencét, majd felkapja kutyáját. Mintha egy kisbabához

beszélne, úgy szól a még mindig morgó állathoz.

LÁNY

Ne morogjál, Katica! Teljesen

halálra ijesztetted a nénit.

Csi-csi-csi-csi.

A lány távozik. Anita Terire néz, aki fejét elernyedten

Anita vállán tartja. Mintha élvezné az utat...

BELSŐ. VILLAMOS. NAPPAL.

A villamoson ülnek. Teri néni egy ablak melletti széken,

fejét békésen nekitámasztva a kapaszkodónak. Anita mellette

ül, kezét Teri vállán tartva. Terivel szemben egy öregúr

áll, és rosszallóan tekint az ápolónőre, hogy miért is nem

adja át neki a helyét. Pár évvel idősebb csak Terinél, akár

a férje is lehetne. Anita egy darabig megpróbál, úgy tenni,

mintha nem látná a férfi pillantását. Az idős ember

látványosan csóválni kezdi a fejét és magában

elégedetlenkedik, motyog is valamit érthetetlenül. Ekkor

Anita feláll.

ANITA

Parancsoljon helyet foglalni.

Az idős úr a legnagyobb természetességgel fogadja az

ajánlatot, mintha nem ő provokálta volna ki az imént.

IDŐS ÚR

Igazán kedvesnek tetszik lenni,

köszönöm.

Leül Teri mellé, és rögvest hozzá is fordul.

IDŐS ÚR

Nagyon jó nevelés. Megtanították

neki mi az illem. Meg kell becsülni

az ilyen tündéreket, nem gondolja?

Teri néni, mintha nem hallotta volna a neki szegezett

kérdést, semmit nem reagál. Anita megpróbál mosolyt

erőltetni az arcára, és úgy válaszol.

ANITA

Édesanyám... nem áll szóba

idegenekkel az utcán, sajnos.

IDŐS ÚR

Hogyne, hát hogyne.
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Az idős úr kissé szomorúan, de mégis elégedetten veszi

tudomásul, hogy vannak még ilyen emberek, mikor megjelenik

mellettük egy ellenőr, végigméri őket, mivel Teri és a

mellette ülő férfi, már jócskán benne van a korban, tőlük

nem kér semmit, míg Anita, a kérdést is megelőzve mutatja

fel bérletét. Az ellenőr továbbáll.

BELSŐ. OKMÁNYIRODA. NAPPAL.

A kijelzőt látjuk, ami a várakozók sorszámait mutatja,

megjelenik rajta a 620- as szám.

Anita lenéz a kezében lévő cetlire, mivel a szám megegyezik,

ezért készülődni kezd. Teri nénit, aki eddig bal vállának

volt támasztva, most óvatosan hátradönti a széken.

Az okmányirodában emberek ülnek, senki nem beszél, maguk elé

néznek, vagy felpillantanak a kijelzőre, semmi mozgás nincs.

Csak Anita és Teri mozognak. Nehezen felállítja a hullát és

a fényképezőfülkébe viszi.

A fülkét belülről látjuk, beültetik Terit, és Anita

megpróbálja úgy igazítani, hogy benne legyen a képbe. Mikor

ez nagyjából sikerül ő hátrébb húzódik, elhúzza a függönyt.

Ekkor villan a fényképező.

Egy idős hölgyet látunk, arca túlsminkelt, mintha azt

próbálná rejtegetni, hogy már halott, pedig nagyon is él.

Szemüvege mögül rosszallóan vizsgálgatja Terit és Anitát,

mindezt persze a biztonságot jelentő kis ablak mögül, ami az

ott dolgozókat hivatott elválasztani, az arra tévedt többi

embertől.

HÖLGY

Lejárt az édesanyja személyi

igazolványa?

Anita és Teri egymás mellett ülnek két széken a hölggyel

szemben, az ablak másik oldalán. Teri szinte fekszik a

széken, feje hátraesve, a mennyezetet bámulja. Anita sóhajt

egyet, az egyszerűség kedvéért, nem kezd bele, hogy Teri nem

az édesanyja.

ANITA

Elveszett.

A hölgy továbbfürkészi furcsa vendégeit. Ezt biztosan

elmeséli a barátnőinek, majd a legközelebbi

összejövetelükön, hogy milyen emberek élnek... Majd alul,

ahol nincs üveg, kitolja a papírokat.

HÖLGY

Ha az adatok jók, kérnék egy

aláírást, ne lógjon ki a fekete

keretből.
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Anita habozás nélkül megfogja Teri kezét, beleilleszti a

tollat, és odakapar valamit a halott kezével. Majd egy békés

mosollyal visszatolja a lapot.

BELSŐ. LAKÁS. ESTE.

Teri ismét az ágyba fektetve, Anita az ablaknál áll. Mintha

semmi sem történt volna, leszámítva azt az apróságot, hogy

Anita kezében egy ideiglenes igazolvány. Várnak.

Anita Terit nézi, gondolatai azonban teljesen máshol járnak.

Nem látszódik arcán az egész napi nyűg, amit végigcsinált.

Egy külső szobából az orvos hangját lehet hallani közben.

ORVOS

Erre uraim, erre. A belső szobában.

A szobába érkezik a déli orvos, illetve három hullaszállító.

Ők elegánsan fel vannak öltözve, épp csak nyakkendő nincsen

rajtuk, így lesz különösen idegen rajtuk a fehér

gumikesztyű, amit viselnek. Mikor belépnek, megállnak,

szinte sorfalként sorakoznak egymás mellett.

Anita kicsit félre lép az ágytól, és valami tétova gesztust

tesz a kezével, hogy tőle vihetik. Ekkor az egyik

hullaszállító kilép, és felteszi Teri néni lábára és karjára

az azonosító cédulát.

Anita arcát látjuk, csak az ő tekintetével kísérjük végig,

hogy a három férfi, betakarja, majd felemelik és elviszik a

holttestet.

HULLASZÁLLÍTÓ 1

Őszinte részvétem, viszont látásra.

HULLASZÁLLÍTÓ 2

Őszinte részvétem.

HULLASZÁLLÍTÓ 3

Őszinte részvétem.

Anita minden részvétnyilvánításra kicsit mosolyra húzza a

száját.

A szobában Anita áll, előző helyén, tőle pár lépésre az

orvos. Az ágy üres, a lepedő melyen az előbb még Teri

feküdt, összegyűrődve.

Az orvos megpróbál együtt érző arcot vágni, nagyon nem áll

jól neki. Kicsit megigazítja haját a baseball sapka alatt.

ORVOS

Csömörre viszik a kedves mamát,

odaírtam a címet.

Anita, most ezt már nem hagyná szó nélkül, de az orvos

megint a szavába vág.
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ANITA

Ő nem...

ORVOS

De sajnos, asszonyom igen. Sajnos

igen.

Anitának elakad a lélegzete, és már nem is akarja elmondani,

hogy Teri nem volt az ő mamája, szinte nem is ismeri.

Az orvos kiindul a szobából, nagyjából a küszöbhöz ér, mikor

jobb kezével visszaint, mint egy búcsú gyanánt.

ORVOS

Mindig annak fáj jobban, aki az

állomáson marad.

Anita az orvos után tekint. Nem érez sem dühöt, sem

csalódottságot, talán semmit nem érez.

Anita szépen beágyazza Teri néni ágyát. Most a szoba olyan,

mintha még soha nem jártak volna benne. Majd lassan ő is

kisétál.

BELSŐ. FOLYOSÓ. ESTE.

Anita kiér a folyosóra. Gyalogosan indul a földszintnek,

gondosan a földet, a lépcsőt figyeli, ahogy halad lefelé.

Minél távolabb kerül a lakástól, ahol szinte egész napját

töltötte, annál erősebben hall valami kellemetlen berregést.

A zaj kifejezetten bántó, és nem elsősorban hangereje miatt.

Ekkor Anita megáll, felnéz a földről, óvatosan visszanéz a

lakás irányába, majd a hang irányába tekint.

Anita az első és a fél emelet közötti lépcsőfordulóban áll a

liftet nézi, ami nem sokkal miután elhagyta az első szintet

elakadt. A felvonó vészcsengője az, ami a szörnyű ricsajt

okozza.

Kívülről látjuk a megakadt liftet. A berregésen át szűrődik

ki a következő beszélgetés.

HULLASZÁLLÍTÓ 1

Minek nyomod, nem hallja senki!

HULLASZÁLLÍTÓ 3

Valaki csak meghallja.

Anita kíváncsian figyeli a társalgást. Nem is gondol arra,

hogy jelezze, hallja őket és hív nekik segítséget.

HULLASZÁLLÍTÓ 1

Mondtam, hogy maga már nem fér be,

Doktor úr.
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ORVOS

Már rég egy másik helyen kéne

lennem.

Anita a liftet nézi, Teri néni életében nem szorult be

annyiszor, mint a mai nap, ezen Anita picit elmosolyodik,

majd lassan továbbsétál lefelé, egyetlen szó nélkül.

ORVOS

Itt fogunk megöregedni.

HULLASZÁLLÍTÓ 1

Csak észreveszik majd, hogy nem

vagyunk meg.

Anita eddigre kisétált a képből, halljuk, ahogy berreg a

csengő, a liftet látjuk csak és az üres folyosót...

VÉGE.


