
                      EMLÉKEIMBEN 

 

HELYSZÍN, BUSZPÁLYAUDVAR, KORA DÉLUTÁN 

 

Szolid tömeg a pályaudvaron, várakoznak a buszra. E gy 
lány(hosszú fekete haj, normális testalaktú, 23 éve s) ül a 
padon, zenét hallgat, körülötte csomagok. Arra fegi yel fel, 
hogy mindenki megindult a csomagokkal, megérkezett a busz. Az 
emberek pakolnak. Egy fiú lép oda hozzá. 

  

Fiú( magasabb, barnás, hullámos haja, 24 éves) 

                           TAMÁS 

                       Segíthetek? 

A lány felnéz. Tamást látja. Meglep ıdött arc. 

                           ERVIN 

               Kisasszony, valami baj van? 

Ervin(magasabb, sz ıkés, göndör haj, 28 éves) 

A lány megrázza fejét, feleszmél. 

                          EMILIA 

            Öööö...igen, persze....bocsánat. 

BUSZ BELSİ 

Lány a buszon, nézel ıdik. Leszáll a buszról. 

BUSZ BELSİ, VÉGÁLLOMÁS, KÉS İ DÉLUTÁN  

 

A lány leszáll a buszról csomagjaival, az anyja tek intetével 
keresi. Megöleli, puszit ad neki. Anya(45 éves, köz épmagas, 
normális testalkat, sötétbarna hosszú haj). 

 

                          ANYA 

                          Szia. 

                         EMILIA 

                          Szia. 



AUTÓ BELSİ, KÉS İ DÉLUTÁN 

Elindulnak. Beszállnak az autóba. A forgalom zaját halljuk. 

                          ANYA 

                       Kifáradtál? 

                         EMILIA 

                      Jaaaa... 

Kedveltlen hangnem. Mi el ıtt anya tovább kérdezhetne, a lány 
bekapcsolja az mp3-ast, letekeri az ablakat és kife lé néz. 

 

LIFT, ESTE  

 

Bejárati ajtó kinyilik, bemennek, liftet hivnak. Be szállnak, 
elindulnak felfelé, csend van. 

                       ANYA 

                  És milyen volt? 

                       LÁNY 

                        Jó. 

Kinyilik az ajtó, a lány kilép, anya utána. 

 

LAKÁS, LÁNYSZOBA 

A lány lefeveszi cip ıjét, bemegy szobájába, lerakja 
csomagjait. Telefonjára néz, csalódott arccal az ág yra dobja. 
A szekrényb ıl ki vesz egy törölköz ıt, haját kibontja. 
Felcsapja zenét és zuhanyozni megy. Anya mindig ott  van, 
kerülgeti. A lány nem reagál rá.  

 

FÜRDİSZOBA 

 

Látjuk a függönnyel eltakart zuhanyt, halljuk a viz  folyását. 
Csap elzáródik, elhúzódik a függyüny, a lány törölk özıért nyúl 
és kilép a zuhanyból. A tükör elé áll, hajat fesül.  

Képek villanak vissza a lány fejében. 



 A tökürben látja magát és mögötte a fiút, megfordu l, hogy 
megcsókolja, akkor kopogás. 

                        ANYA                                

                     Bejöhetek? 

Aránylag hosszabb gondolkodás után válasz, er ıltetett 
hangnemben. 

                       EMILIA 

                  Gyere. 

Lassan benyit az anyuka, kis mosollyal az arcán és kiváncsian. 

                        ANYA 

         Nem mesélsz? Milyen volt?   
                   EMILIA 
                 Jó volt. 

Rövid csend. Anya meglepett arca. 

                        ANYA 

                  Jó volt?! 

Feldúltabb arckifejezése a lánynak, ránéz az anyjár a. 

                        EMILIA 

          Igen jó volt. Mit kell ezen mesélni?  
          Most értem   haza, fáradt vagyok. 
 
  
 
                    ANYA         
  Jó jó, de még is....milyen volt az id ı? 
  Mindig volt meleg étel? Aludni birtál? 
  Elég volt a ruha amit vittél? 
  Rendesen bántak veled?  

 
Folytatná a kérdések Sorozatát, kissé zavart hangne mben, 
Emilia közbevág. 

   
   

 
                   EMILIA 
      Állj, állj. Mi ez a sok kérdés, mi?  
      Mondtam jó volt, minden rendben volt. 
 

LÁNYSZOBA, KONYHA 
 



Emilia kiront a fürd ıszobából, bemegy a szobájába, 
mégerısebbre nyomja a hanger ıt és kimegy a konyhába. Rágyújt 
egy cigarettára, ül az asztálnál. Anya lassan utána  megy. 
 

                    ANYA 
     Jól van kislányom, csak érdekl ıdtem... 
  
                   EMILIA 
            Nem kell érdekl ıdnöd!   
 
      

Feldúlt a hanga, könnyes a szeme, elfordul anyjától .Csend van. 
Az anya lányához lép, fés ő a kezében, odalép lányához, elkezdi 
fesülni a haját. Pár másodperc erejéig a lány enged i, majd egy 
mozdulattal elhúzza fejét. Feláll. Csend. 

                        EMILIA 

                  Szerelmes vagyok... 

                         ANYA 

   Én megmondtam neked hogy ne menjen a táborba!  
        Kellett ez neked? Sosem hallgatsz rám. Mit tudsz te 

   az életr ıl?! 
                   EMILIA 
   Persze, te tudod, hogy ami a jó nekem!  
   Te vagy a világ tökéletessége....aaaaaa....aki n em 
   hibázott, aki tud érzelmek nélkül élni....          
   mindenki életét    irányitani akarod, Attiláét s em 
   tudtad...  

Közbevág az anya. 

                    ANYA 
          Fogd be a szád! Elhallgass! 

Remeg a hangja, felvan dúlva. 

                   EMILIA 

            Most hallgassak ugye? Ez fáj neked! 

            Csak vannak érzéseid anya!                               

                         

 

Pillanatnyi csend, az anya lehajtott fejjel a földe t nézi. A 
lány folytatja. 

 



                                 

                        EMILIA 

   Tudom, hogy most megbántottalak, nagyon sajnálom, de  
 hol vagy mell ılem, amikor egyszer tényleg 
 a segitséged kellene...Attilát mindig jobban szere tted!     
        

Csend van, az anya felnéz, fájó arccal, könnybe láb adt 
szemekkel. 

                      ANYA 

 Te segitettél nekem? Részese voltál a piszkos 
 játékának... 
   

Fájdalom az anya arcán, könnybelábadt szemek. 
 
                        EMILIA 

 Hogy mondhatod ezt?! 7 évesen honnan tudtam volna,  
 hogy... hogy drogos, alkoholista lett... 
 

Csend. Az anya megfordul és elindul az ajtó felé.   
   
                        EMILIA 
                         Anya! 
                     
Anya megáll. 

                      EMILIA 

             Szerelmes vagyok...  

Halkan teszi hozzá. Csend. Az anya megfordul. Lányá t nézi, aki 
az anyát. 

 

                       ANYA 

   Erre persze van eszed lányom! Megmondtam, hogy 
   ne menj a táborba! Id ıben szóltam! Figyelmeztettelek! 
   Szegyentelen, semmirekell ı vagy! Olcsó kurvát csinálsz 
   magadból!    
     
    
           

Közbevág a lány. 

                      EMILIA 

           Köszönöm anya, tényleg!  
           Te soha nem votál szerelmes? 



Nem volt senki olyan az életedben, akit annyira   
szerettél, hogy a mai napig nem felejtetted el? 
Apát hogy ismerted meg? Ezt persze elfelejted! 
   

Remeg a hangja, sír. Csend.  Anya lehajtott fejjel áll. 

 

                     EMILIA 

    Hát ezt nem hiszem el neked anya,  
    hogy ennyire szivetelen vagy és nem... 

Közbevág az anya. 

                      ANYA 

    De igen...voltam szerelmes. Nagyon szerelmes vo ltam 
    1x életemben és nem feledtem a mai napig sem ez t a 
    fiút...    
           
                   EMILIA 
    Könny ő neked, a szerelmeddel élsz...  

Mosoly  a lányon, hisz apjára gondol. 

           
                   ANYA     
        Nem lányom... ı... ı...meghalt. 
 
                   EMILIA 
        Öööö...hogy érted...meghalt? 
 
                   ANYA 
      Tudod kislányom, volt nekem egy fiú  
      az életemben, akit nagyon szerettem.... 
      csak...csak az élet úgy kivánta,  
      hogy elvitték katonának. 
 
                   EMILIA 
          Anya...én...én...sajnálom...  

Egy nagyon halk, elharapott sajnálom. 

Anya próbálja zavarodottságát, fájadalmát eltakarni , könnyeit 
visszanyeli. 

                        ANYA 

                Meséld el! 

 

 



                          
               

Csend. A lány fél, hogy most mondja el, vagy ne. 

                    EMILIA 

Ööö, hát Gerg ıt soha nem hivhattam el a     
szülinapomra...nem mehettem el az osztálykirándulás ra         
hetedikben, mert ott volt Gerg ı...és te rossz fiúnak 
tartottad... 
 
                  ANYA 
De talán most tudsz róla beszélni, hogy tudod,     
nem vagyok szivtelen... 
 
                 EMILIA 
          Tudod anya az úgy volt.... 

Anya figyel. 

 

                 EMILIA 
...egy szemét disznó volt...nem is vett észre, más 
lányokhoz ment, én nem tudtam mit tenni...ááá, kár is 
róla beszélni, nem érdemli meg... 

ESTE, SÖTÉT, TÁBORT ŐZ  

A csillagos eget látjuk, majd a Emiliát és Tamást e gymás 
mellett fekve, egymás felé fordulnak, egymás szeméb e néznek. A 
tüzet látjuk, ahogy lángol, halljuk a ropogó, patto gó hangját. 
Tamás megsímogatja Emilia arcát és azt mondja neki:  

                       TAMÁS 

                     Szeretlek! 

Közben visszaváltunk a jelenlegi pillanatra, ahol E milia 
könnyekben álló szemeit, arcát látjuk. Felkiállt: 

KONYHA 

                       EMILIA 

                 Gy őlölöm!  

Lány sír. Az anya csak figyel. A lány tördeli az uj jait, 
lehajtott a feje, könnyes az arca. 



 

                 EMILIA 
De....de azért reggeliztünk együtt is, meg 
ebédeltünk...vacsoráztunk is. (nevet). ...meg ahogy  
segitett a próbán, a szerepem eljátszásásban...a 
tekintetünk sokszor találkozott....és az els ı 
csókunk....és.... 

PRÓBATEREM, NAPPAL, SÜT NAP 

A színészek csoportvezet ı tanára terelgeti össze 
színészpalántáit, nagy hangon. 

                       TANÁR 

          Gyerünk-gyerünk, vége a pihenésnek! 

Emilia koncentrál a karakterre akit meg kell formál nia. Tamás 
a terem másik feléb ıl figyeli. Mosolyt küld Emilianák, amit a 
lány is viszonoz.  

ÉTKEZDE, REGGEL VAN 

Mindenki álmosan ül azstalhoz, szálingóznak az embe rek. 

                       TAMÁS 

              Az este nem válaszoltál. 

Mosolyog, a többiek elcsndesedtek, Emiliát és Tamás t figyelik 
a szemeik sarkából, közben kortyolgatják a teát. Em ilia kissé 
zavarba jön, mosolyog, haját igazgatja. 

                       EMILIA 

                    Igen...mert... 

Visszaugrunk a jelenbe. 

 

KONYHA 

                       EMILIA 

                ...szeretem ıt, anya! 

Csend van. Anyán látjuk hogy átérzi lánya fájdalmát . 

 
                  EMILIA 



       Azóta nem tudok róla semmit... 

 
Emilia a telefonjára néz, de Tamás nem ír. 
 
                       EMILIA 
      ...az életfománk egyezik, szebbet kívánni sem  
      tudtam volna...szeretem... 
 
Emilia a szeretem szót nagyon halkan mondja ki, köz ben 
teljesen elsírja magát. 
Csend. 
    

                   ANYA 
            És lefeküdtél vele? 

Emilia halk hangon válaszol. 
 

                  EMILIA 
                  Igen... 

TERASZ 

A lány kimegy a teraszra, nézi az égboltot, csillag os, 
akárcsak az azon az éjszakán. 

ESTE, SÖTÉT, TÁBORT ŐZ  

Pattog a t őz, ciripelnek a tücskök, Emilia és Tamás egy kockás  
bokrócban vannak egymásba gabalyodva,. Szerelmes pi llanatok. 

Visszatérünk a jelen id ıbe. 

TERASZ 

                       EMILIA 
                  ...és jó volt... 

Bológat fejével, mosolyog. 

TERASZ 

Anya kissé feldúlt hangon válaszol. 

                        ANYA 

     Tudod, hogy ez nem játék...és..és... annál sze bb 

     nincs ha fehér ruhában állhatsz az oltár elé, mert 

     ártatlan vagy, mert... 

Közbevág a lány. 



                 EMILIA 

           Használtunk óvszert!   

Az anyjára néz. Csönd. 

                  ANYA 
  Hát mi sem azért alszunk apáddal együtt, mert fél ünk a 
  sötétben.  

      

Mosolyog. Csönd. A csendet hangos nevetésük töri me g, hogy az 
anya megkkora hülyeséget mondott. 

 

                     ANYA 

        Tudod kislányom, ezek a legszebb dolgok  

        az életben és mindig emlékezni fogunk rájuk .  

        Most fáj...de id ıvel csak mosolyogva  

        fogsz rá visszagondolni.   

A lányt ez nem nyugtassa, mosolyogni próbál, de köz ben 
sirdogál. 

                       ANYA 

  Tudod mit...ezt könyveld el egy tapasztalatnak az   
  életben...s ıt, örülnöd kellen hogy átélted ezt az 
  érzést...és majd jön más, aki hozzád való, aki mi ndent 
  megad neked. 
 
                 EMILIA 
   Anya, anya! Ha ez igy m őködne... 
 

A TÁBORI PANZIÓ EL İTT, KORA HAJNAL, KÖD  

Emilia csomagjaival jön le az emeletr ıl. Kilép a panzióajtón. 

Megpillantja Tamást, aki kint áll. Emilia leteszi c somagjait, 
közben Tamásra néz. Tamás közelebb lép. Egy saját k ezőleg 
készített karláncot ad Emiliának. 

                        TAMÁS 

         ...így mindig emlékezni fogunk egymásra. 

Elindul be. 



                       EMILIA 

                       Tamás! 

Tamás megfordul. Néznek egymásra. Egymás nyakába ug ranak, 
szoros ölelés, Emilia szemei könnyesek, Tamás szeme i csukva. 
Megállnak egymással szemben. Tamás megsímogatja Emi lia arcát, 
mosolyog, Emilia viszonozza, Tamás pedig bemegy. Am ilia 

lehajtott fejjel áll csomgajai mellet. 

Vissza a jelenbe. 

 

TERASZ 

                        ANYA 

         Gyere kislányom, f ızök neked egy teát és pihenj le. 

         Kés ı van.    

KONYHA 

Fütyül a teaf ızı, kész lett, anya kiönti és elindul. 

SZOBA 

                   ANYA 
   Van nekem egy meglepetésem számodra...holnap 
   jobb kedved lesz... 
  

Odanyujtja a teát lányának, aki felül az ágyban. 

                  EMILIA 
                 Mi, anya? 

Belkortyol a tába és nagy szemekkel figyeli anyját.  
 

                  ANYA 
Hát...jó, elmondom, igy is meg lesz a hatása... elh ivtam 
Petit...rendes fiú, mindent tud biztositani neked é s 

mellette nem fogsz semmiben sem hiányt szenvedni. 
 
                 EMILIA 
            Ki az a Peti, anya? 
 
                  ANYA 
              Arankáék fia. 



                 EMILIA 

                  Hmmm? 

                    ANYA 

Kislányom, nem mondhatod hogy ennyire nem emlékszel  arra 

A fiúra a suliból, akivel annyit leveleztetek... 

 

                   EMILIA 

        Ááááá, igen...és most mi van vele? 

 

                    ANYA 

Hááát, majd helyrejön...visszarázódsz a régi kerékv ágásba, 

És ott folytatod mint amikor elmentél...boldog lesz el. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 
                       
                     
      
                       



           

 


