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KÜLSŐ. BEJÁRATI AJTÓ. NAPPAL.

BÉLA (74) lakásának a bejárati ajtajánál áll. Kezében

egy-egy telepakolt bevásárló szatyor. Kész csoda, hogy nem

szakadt le a füle. A férfi, enyhén elnyűtt „piacra járós”

ruháját viseli. A bejárati ajtó kilincsét nézi. Alatta

felirat: KÖKÉNYESI BÉLA ÉS KÖKÉNYESINÉ VÖRÖS MARGIT. Halk

hegedűszó hallható. A férfi benyit.

BELSŐ. KONYHA. NAPPAL.

MARGIT (68) a konyhában a tűzhely mellett ül. Otthonkáján,

papucsán érződik, a békés nyugdíjas évek hangulata.

Láthatóan nincs különösebb dolga. Egy keresztrejtvény

megoldásán elmélkedik. Néha a tűzhelyen lévő bögréből teát

szürcsölget.

AJTÓNYITÓDÁS hangja. Felfigyel rá, de különösebben nem

reagál. Kintről kisebb ZAJOK, csizma, kabát levétele,

felakasztása. Kézmosás, orrfújás.

BÉLA lép be a konyhába, már ő is otthoni kényelmes ruhában,

kezében a zacskók, amik láthatólag telis- tele vannak

pakolva étellel. A konyhaasztalra tesz egyet, másikat a

földön hagyja.

A háttérben továbbra is melankolikus, szomorú zene szól.

Egyetlen hegedűből.

BÉLA: Minden trutymó. Az egész piac.

MARGIT: Nahát.

Béla elkezd kipakolni a zacskókból. A legkülönbözőbb

zöldségek, húsok, italok, macska táp, tej, kenyér, stb...

Nagybevásárlás volt.

BÉLA: Telefon?

MARGIT: Nem. Semmi.

BÉLA: Semmi.

Béla elkezd bepakolni a hűtőbe, fagyasztóba, amit kell, azt

a kamrába viszi.

BÉLA: Paprikát nem vettem. Nem volt szép. De van kelbimbó.

MARGIT: Nahát.

BÉLA: A Sárika zárva volt.

MARGIT: Nem volt nyitva?

BÉLA: Hátha egyszer zárva volt. Ilyen más tápot hoztam a

macskának. Remélem megeszi.

MARGIT: Meg.

BÉLA: Tudod mennyi a különbség?

MARGIT: Mennyi?

BÉLA: 170 Ft/ csomag.

MARGIT: Sárikánál kell vásárolni.

BÉLA: Zárva volt, Mama, most mondtam.

MARGIT: Tudom.

BÉLA: Dehogy tudod, akkor nem mondanád. Kezdjünk főzni?

MARGIT: Most reggeliztünk.

BÉLA: Jól van. Telefon?

MARGIT: Nem volt.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

BÉLA: Lottót megnézted újságba?

MARGIT: Meg. Semmi.

Béla mindent elpakolt a hűtőbe. Áll, Margitot nézi. Leül a

konyhaasztalhoz. Ma már nincs semmi dolga.

BÉLA: Kész vagyok.

MARGIT: Nahát.

Csendben ülnek, Margit keresztrejtvényt fejt, Béla csak ül,

és néha megköszörüli a torkát. Csak a szomorú dallam szól.

Béla a feleségét nézi, ahogy ujjaival gyorsan kaparja a

megfejtéseket az újságban. Majd a tányérra festett faliórát

figyeli. A másodpercmutató monoton dolgozik.

BÉLA: Hány éve is, Margit?

MARGIT: Negyven egy néhány.

BÉLA: De pontosan!

MARGIT: Nahát.

Csak a hegedű hangját hallani.

A mosogató teljesen üres, a szárítón katonásan állnak a

tányérok.

A földön a macska tányérja tele.

Béla hüvelykujjával elkezdi a mutatóujján piszkálni a

körmöt.

Ismét felnéz a faliórára.

Hangosan MEGKÖSZÖRÜLI a torkát, kezével nyakához is nyúl,

önmaga megerősítése végett, hogy valóban kapar a torka.

A feleségét nézi, ahogy továbbra is rejtvényt fejt.

Majd a telefon felé fordul.

MARGIT (fel sem néz a rejtvényből): Hagyd már azt a

készüléket, nem csörgött. Amúgy is ki keresne?

Béla kissé megsértődve feláll.

BÉLA: Különben is, nem is hallanád, ha csörög, ettől az

átkozott nyivákolástól.

Béla a rádióhoz lép, és egy mozdulattal kihúzza a

csatlakozóját konnektorból.

A hegedűszó nem áll le. Rezzenéstelenül folytatódik a

dallam.

Béla a kihúzott zsinórt figyeli, majd a falon lévő

konnektorra néz. Gyorsan megfordítja a rádiót, kinyitja, de

nincs benne elem. Az asztalra teszi.

Margit abbahagyja a keresztrejtvényfejtést. Összecsukja a

füzetet, leveszi szemüvegét.

Egy kis ideig nézik egymást, majd Béla kinyitja a hűtőt,

becsukja. Benéz a sütőbe, a mosogató alá. A szekrényeket

nyitogatja.

Margit a férjét kezdi nézni. Béla a konyha közepén megáll.

Gondolkodik. Kisiet, Margit gyorsan utána.

BELSŐ. KAMRA. NAPPAL.

Béla kinyitja a kamra ajtaját. Mögötte Margit nézi, hogy

férje mit néz. Becsukja a kamra ajtót.



3.

BELSŐ. FÜRDŐ. NAPPAL.

Béla kinyitja a fürdőszoba ajtót. Mögötte Margit, pont mint

az előbb. Becsukja az ajtót.

BELSŐ. HÁLÓ. NAPPAL.

Béla kinyitja a hálószoba ajtót, az ágyhoz megy, lerántja a

paplant, majd nagy nehezen letérdel, és benéz az ágy alá.

Margit csípőre tett kézzel figyeli. Béla nehézkesen

feltápászkodik. A beépített szekrényre néz. Tekintetével

fürkészi. Lassan elmosolyodik. Óvatos, puha léptekkel

elindul a szekrény felé. Margit szintén halkan követi

férjét.

Megáll a szekrény előtt, kezét lassan az ajtó fogójára

teszi. Majd egy hirtelen mozdulattal feltépi a szekrényt.

Ingek, kabátok, különböző „egybe ruhák” lógnak benne. Béla

csalódottan csóválja a fejét.

BELSŐ. ELŐSZOBA. NAPPAL.

Az előszobaszekrény előtt állnak. Béla határozottan

kinyitja, de csak a kabátok lógnak rendeltetés szerint.

Béla hátat fordít a szekrénynek, lemondóan a konyha felé

lép, mikor Margit megérinti a vállát, és fejével a nyitott

szekrény felé int. Béla, ismét a ruhákhoz lép, széthúzza a

kabátokat is, majd elkerekedett szemekkel, de elégedetten

hátralép.

MARGIT: Nahát.

A szekrényben egy kis sámlin egy HEGEDŰS ül. Észreveszi

őket, és abbahagyja a zenélést. Most először teljes csend

van.

BÉLA: Jó napot.

Hegedűs biccent feléjük.

HEGEDŰS: Veréb Gábor, prímás.

Margit és Béla összenéz.

MARGIT: Kér egy kávét?

HEGEDŰS: Elfogadom, köszönöm.

Margit kimegy a szobából.

BÉLA: Mondja, nem ismer valami vidámabb számot?

BELSŐ. KONYHA. NAPPAL.

Béla belép a konyhába. Margit a tűzhelynél áll, tölti meg a

kis kotyogóst. Béla becsukja a konyhaajtót. Ekkor kellemes,

vidám hegedű dallam szólal meg. Margit hátrafordul a

tűzhelytől és Bélára mosolyog. Béla elégedetten bólint.

MARGIT: Nahát.

VÉGE.


