Fábián Péter

Gazdálkodj okosan!
szerencsejáték egy részben
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„Magyarországon 2021 utolsó negyedévében az új és használt lakások
összességében 19,5 százalékkal drágultak, hasonlóan magas
áremelkedésre pedig utoljára a járvány előtt, 2019 második negyedévében
volt példa – állapították meg az ingatlan.com szakértői. Balogh László, a
portál vezető gazdasági szakértője azt mondta, hogy „az úgynevezett
összetételhatás alapján az alacsonyabb lakásárakkal rendelkező
településeken található lakóingatlanok áremelkedése volt a drágulás
motorja. Ez lényegében kézenfekvő folyamat, a drágább területekről az
olcsóbbak felé mozdultak el a vásárlók”.
Balogh hozzátette, hogy az Eurostat legújabb, a múlt év utolsó
negyedévére vonatkozó adatai szerint az EU-ban Magyarországon nőttek a
lakásárak a legnagyobb mértékben az elmúlt 7 évben.”
hvg.hu
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1. jelenet - Dzsumándzsi

Egy elhagyatott padlásszoba. Emőke és Tamás jőnek zseblámpával.

EMŐKE

Na, látsz valamit?

TAMÁS

Még nem.

EMŐKE

Itt kell lennie valahol…

TAMÁS

Te voltál már régi padláson? Nagyon izgi! Kísértetregények kezdődnek így!

EMŐKE

Hogyan? Hogy keressük a beázást a tetőn? Na, haladjunk!

TAMÁS

Ezer éve nem járt itt senki…

EMŐKE

Mert a főbérlő nem engedi. Úgyhogy nézzük meg gyorsan azt a beázást, mielőtt
megbasz, amiért feltörtük a zárat!

TAMÁS

És arra még nem gondoltál, hogy miért lakatolta le a padlásra vezető ajtót? Talán
valamit rejteget…

EMŐKE

Tudom is, hogy mit.

TAMÁS

Igen? És mit?

EMŐKE

Azt, hogy beázunk felülről. Menjél már!

TAMÁS

Szerinted csak erről van szó? Kiábrándító lenne…

EMŐKE

Az a kiábrándító, hogy hónapok óta penészedik a fal, mert ez a rohadék Tula
Józsi nem hajlandó megcsináltatni a tetőt! Te meg itt játszod a kalandor kisfiút!
Nőj már fel a feladathoz! Keresd meg a lyukat, aztán húzzunk innen!

TAMÁS

Jó…

EMŐKE

Most megsértődtél?

TAMÁS

Nem…

EMŐKE

Akkor mi a bajod?

TAMÁS

Én láttam abban valami romantikát, hogy tilosban járunk együtt egy idegen
ember padlásán, de ha szerinted ez nem izgalmas, akkor…

EMŐKE

Idegen emberek padlásán… ahelyett, hogy a saját padlásunkon járkálnánk…

TAMÁS

Jaj, ne! Csak ezt el ne kezd megint, könyörgök!

EMŐKE

Nyugi, nem kezdem. Már régen lemondtam róla, hogy valaha is legyen saját
lakásunk.

TAMÁS

De lesz, csak meg kell várni, ameddig lemennek az árak.
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EMŐKE

Megvárni, ameddig lemennek az árak? Akkor tudod, hol jut nekünk lakás? A
Kerepesi úton! Egyszobás szuterén, jó mélyen a föld alatt!

TAMÁS

Megoldjuk, béjbi! Csak kell egy kis idő…

EMŐKE

Már itt vagyunk harminc pluszosan, és te még csak el sem játszol a gondolattal,
Tamás!

TAMÁS

De eljátszom a gondolattal!

EMŐKE

Nem játszol!

TAMÁS

De én játszom…

Tamás kiakad, és leroskad egy kanapéra. Ráül valamire, ami nagyon fáj neki.

TAMÁS

Áu!! Ez nagyon fáj…

EMŐKE

Ne haragudj!

TAMÁS

A seggem fáj! Ráültem valamire…

EMŐKE

Mire tudtál itt ráülni?

Tamás rávilágít. Láthatóvá válik egy gazdálkodj okosan! – készlet.

TAMÁS

Egy társasjáték!

EMŐKE

Gazdálkodj okosan…

TAMÁS

Több száz éves lehet! De legalábbis a hetvenes évekből!

EMŐKE

Ezzel játszott a főbérlőnk gyerekkorában? Csórikám…

TAMÁS

Emőke…

EMŐKE

Igen?

TAMÁS

Tudod, mi jutott eszembe?

EMŐKE

Igen? (rájön) Na, nem! Azt biztos, hogy nem!

TAMÁS

Isteni jelnek érzem, hogy megtaláltuk ezt a társast! Mintha ide lett volna
készítve! Ki tudja, talán megtanuljuk belőle, hogyan kell lakást venni!

EMŐKE

Tamás, ez csak egy társasjáték.

TAMÁS

Hadd bizonyítsam be, hogy legalább eljátszom a lakásvásárlás gondolatával!
Kérlek!

EMŐKE

De csak egy kört.
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TAMÁS

Egy kört.

EMŐKE

Szarrá verlek!

TAMÁS

Köszönöm, életem!

EMŐKE

Pakold ki!

Tamás leporolja, majd kibontja a játékot, lerakja a földre.

TAMÁS

Szabályokat ismered?

EMŐKE

Venni kell egy lakást. Nem egy ördöglakat.

TAMÁS

Az egész olyan misztikus… misztikus és romantikus!

EMŐKE

Miért szerettem beléd?

TAMÁS

Fogalmam sincs, de jól esik.

EMŐKE

Azért majd a beázást is megnézzük, miután nyertem?

TAMÁS

Húha, de magabiztos valaki! Akkor… készen állsz?

EMŐKE

Tamás! Ez egy Gazdálkodj okosan.

TAMÁS

Akkor kezdek! (lelkesen dob) Hoppácska! Egyes. Egyes mező. Húzz egy
szerencsekártyát! (húz egy szerencsekártyát, elolvassa) „Váratlan fordulat.
Kilakoltatás. Egy körből kimaradsz.” Ez miért szerencsekártya?

TULAJ

(hangja) Anyátok picsája!

EMŐKE

Baszki, ez a Donát!

TULAJ

Megmondtam, hogy a padlásra nem megyünk, hé!

TAMÁS

Hogy kerül ide? Este van már, nyolc óra!

Tulaj jelenik meg a padláson.

TULAJ

Na jó, most van belőletek elegem! Nem fizetitek időben a lakbért! Feltöritek a
padlásomat! Gazdálkodj okosan? De jó! Imádtam kiskoromban. Játszotok a
társasommal? Mit képzeltek ti magatokról?!

EMŐKE

De a beázás!

TULAJ

A beázás? Még cigányozol is? Itt tartunk? Elegem van a nyűves kis albérlőkből!
Eladom a kecót!

EMŐKE

Mi van??
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TULAJ

Ki vagytok lakoltatva! Vagy ne legyen a nevem Tulaj Donát!

TAMÁS

(maga elé, elhűlve) Kilakoltatás… egyes mező!

TULAJ

Egy hónapot kaptok kiköltözni! A gázszámla pedig lent vár az asztalon. És
akkora, mint a faszom!

EMŐKE

Akkor legalább azt be tudjuk fizetni!! Seggfej!

Tulaj Donát el.

TAMÁS

Úristen…

EMŐKE

Semmi baj. Még jobb is, hogy elköltözünk. Utálok itt lakni!

TAMÁS

Nem is az. Te nem vetted észre?

EMŐKE

Hogy ki lettünk lakoltatva? Nehéz volt nem.

TAMÁS

De hogy miért lettünk kilakoltatva! A Gazdálkodj okosan… ami a kártyán áll,
valósággá válik…

EMŐKE

A kilakoltatós kártya… nem, ez biztos csak véletlen!

TAMÁS

Ez több volt, mint véletlen… ez egy mágikus játék!

EMŐKE

Mindjárt kiderül… most én jövök!

TAMÁS

Ne folytassuk! Ez veszélyes lehet!

EMŐKE

Jaj, Tomi! Hatos! (lelépi) Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Eddig nyerő vagyok.
Hatos mező: „Gyorshitel: számládra százezer forint kezdőtőke érkezik.” na, erre
kíváncsi leszek!

Megpittyen Emőke telefonja. Tamás és Emőke ijedten néz össze.

EMŐKE

Biztos csak a Szabina írt…

Emőke előveszi, megnézi.

TAMÁS

Na?

EMŐKE

Kurvára érkezett százezer forint a számlámra!

TAMÁS

Azt a kurva!

EMŐKE

Na jó, ez iszonyatosan para!
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TAMÁS

Ez több annál! Rakjuk vissza a helyére, és felejtsük el, ami történt! Abból a
százezerből kifizetjük azt a faszom számlát. Vagy hát fasza.

EMŐKE

Dehogy is! Hülye vagy?

TAMÁS

Csak azt ne mondd, hogy tovább akarsz játszani! Ki tudja, milyen szörnyű
lapokat húznánk ki!

EMŐKE

Elfelejtetted a játék célját?

TAMÁS

Miért felejtettem volna el?

EMŐKE

Mi a játék célja?

TAMÁS

A lakás-vásárlás.

EMŐKE

Úgy van. Ekkora esélyünk soha nem lesz lakást venni! Nincs más dolgunk, mint
okosan gazdálkodni!

TAMÁS

Hát, nem is tudom… készen állunk mi erre?

EMŐKE

Három éve vagyunk együtt, Tomi! Ideje belevágni. Gondolj bele! Saját lakás!

TAMÁS

Saját rezsi.

EMŐKE

Saját padlás.

TAMÁS

Saját beázás!

EMŐKE

Akkor? Eljátszunk a gondolattal?

TAMÁS

Eljátszunk!

EMŐKE

A kocka el lesz vetve. Tamás… gazdálkodj okosan!

Tamás megfújja a kockát, és dob.

2. jelenet – Joó Áronné

TAMÁS

Hármas. Egy, kettő, három. „Ingatlanos érkezik a házhoz”.

Megjelenik Jó Áronné.

JÓ ÁRONNÉ Jó Áronné. Otthon centrum. Ingatla. Nos, kezdhetjük?
EMŐKE

Ez fantasztikus! Emőke!

TAMÁS

Tamás.

EMŐKE

Mi volnánk az ifjú pár!
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JÓ ÁRONNÉ Én nem csépelném így a szót… nagyon gyorsan mennek fel az árak!
TAMÁS

Akkor talán vágjunk is bele!

EMŐKE

De mibe is pontosan?

JÓ ÁRONNÉ Igényfelmérés. Maguk mondják a magukét, én pedig szembesítem önöket a
valósággal. Milyen ingatlant keresnek? És milyen árban? Mondják már! Nem
érünk rá totojázni!
TAMÁS

Hú, hát ezt át kell gondolnunk a párommal.

JÓ ÁRONNÉ Ahogy érzik. De az sokba fog fájni.
EMŐKE

Nem, dehogy is! Már sokszor beszéltünk róla, hogy milyen kéne!

TAMÁS

Igen?

EMŐKE

Nem?

TAMÁS

Azt hittem, olyankor csak játszunk a gondolattal…

EMŐKE

Te ennél tovább soha nem mentél fejben sem, ugye? Meg akarod te kérni
egyáltalán a kezem?

TAMÁS

Hányszor mondjam még, hogy amikor megkérdezed, várnom kell újabb két
hónapot, különben nem lesz meglepetés!

EMŐKE

Jaj, Tamás, ez annyira olcsó!

JÓ ÁRONNÉ Bezzeg a lakás de drága lesz!
TAMÁS

Mondjad az igényeid, életem!

EMŐKE

Igényeim?

TAMÁS

Igényeink! De csak szép reálisan…

JÓ ÁRONNÉ Na hadd halljam azokat a szép reális vágyakat! „Szép reális”! Micsoda
oximoron!
TAMÁS

Mi az az oximoron?

JÓ ÁRONNÉ Amikor a jelző és a jelzett szó egymás ellentétjei.
TAMÁS

Értem.

JÓ ÁRONNÉ Hallgatom.

Jó Áronné tollat ragad, és mindent lejegyez, ami elhangzik.

EMŐKE

Hát, egy szép tágas, nagypolgári lakásról álmodozunk, olyan három szobásról…

TAMÁS

Négy.
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EMŐKE

Három-négy szobásról, valahol közel a belvároshoz, egy, kettő, három, négy, öt,
hat, hetedik kerületben, annál kijjebb semmiképp.

TAMÁS

Erkélyt ne felejtsd el!

EMŐKE

Szeretnénk, ha lenne erkély, és egy kis udvar. Rezsiben nincs nagy igényünk.
Abban engedékenyek vagyunk, ugye?

TAMÁS

Kis rezsim, kis gondom, nagy rezsim, nagy gondom!

EMŐKE

Ja és legyen felújított!

TAMÁS

Az erkély is!

EMŐKE

Az erkély is legyen felújított.

TAMÁS

Kis panoráma is beficcenhet szerintem.

EMŐKE

Örök.

JÓ ÁRONNÉ Ahha… Más?
TAMÁS

Szeretnénk virágokat az erkélyre! Én azt hiszem, ennyi.

EMŐKE

Én is.

JÓ ÁRONNÉ Jó.
EMŐKE

Úristen! Lift!

TAMÁS

De jó vagy.

EMŐKE

Lift kell.

TAMÁS

Kivéve, ha földszinti. De az ne legyen!

JÓ ÁRONNÉ Akkor összefoglalom, ha megengedik: egy nagypolgári, tágas, felújított, háromnégy szobás lakás az egy, kettő, három, négy, öt, hat, hetedik kerületben,
erkéllyel, virágos erkéllyel, kertkapcsolattal, alacsony rezsivel, lifttel,
örökpanorámával.
EMŐKE-TOM.

Igen!

JÓ ÁRONNÉ Mindezt mennyiért?
EMŐKE

Hát mennyiért?

TAMÁS

Szép reálisan…

EMŐKE

Harminc. Harmincmilliót simán adnánk érte.

JÓ ÁRONNÉ Harminc milliót egy nagypolgári, tágas, felújított, három-négy szobás lakásért
az egy, kettő, három, négy, öt, hat, hetedik kerületben, virágos erkéllyel,
kertkapcsolattal, alacsony rezsivel, lifttel, örökpanorámával?
TAMÁS

Igen.
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Jó Áronné röhögni kezd, kibírhatatlanul hosszan.

EMŐKE

Most mi van?

TAMÁS

Mi olyan vicces?

JÓ ÁRONNÉ Harmincmillió! Négyszobás! Beszarok! Azt mondja nekem szemrebbenés
nélkül, hogy harmincmillió! Hahahahaha!
TAMÁS

Kedves Áronné, világosítson fel! Talán kissé mellé lőttünk az árral?

JÓ ÁRONNÉ Kissé? Ne csinálja, mert bepisilek!
EMŐKE

Az lehetetlen, hogy mellé lőttünk. Anyáék ennyiért vettek egy rendes nagy lakást
Pesten.

JÓ ÁRONNÉ Mikor?
EMŐKE

Hét éve.

JÓ ÁRONNÉ Nincs több kérdésem.
TAMÁS

Mi van?

JÓ ÁRONNÉ Ez van!

Jó Áronné egy tabletet/laptopot dug Emőke és Tamás orra alá.

JÓ ÁRONNÉ Ingatlan pont kom. Beállítottam harminc millióra. Ilyen lakásokat lehet most
kapni harminc millióért Budapesten.
TAMÁS

Na neee…

EMŐKE

Úristen…

TAMÁS

Fúj!

EMŐKE

Kőbánya??

TAMÁS

Huszadik kerület? Olyan létezik?

EMŐKE

Huszonhét négyzetméter?!

TAMÁS

Szuterén?

EMŐKE

Nézd! Ez itt egész jó négyzetméterben!

TAMÁS

De ez felújítandó, cica!

EMŐKE

Baszki, tényleg! Nem kicsit.

JÓ ÁRONNÉ Adjátok fel! Esélyetek sincs.
TAMÁS

Várjunk csak! És ez itt? Harminc milló, ötvenhárom négyzetméter, hétker…
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EMŐKE

Kattintsál csak rá!

TAMÁS

Itten van e!

EMŐKE

De szép!

TAMÁS

Három szobás!

EMŐKE

Lehetne itt a dolgozód!

TAMÁS

A nappaliban elférne a jógamatracod!

EMŐKE

Ferenciek terén van!

TAMÁS

Közel a Katona!

EMŐKE

Világos!

TAMÁS

És van erkély is! Virágos.

EMŐKE

Világos!

TAMÁS

Ezt már mondtad.

EMŐKE

Világos, hogy ez álmaink lakása!

JÓ ÁRONNÉ Szép. Túl szép!
EMŐKE

Túl szép?

JÓ ÁRONNÉ Legalábbis gyanús. ilyenkor érdemes rányomni egy frissítést a hirdetésre.
TAMÁS

Ezen ne múljék!

EMŐKE

Várj! Lehet, hogy csapda!

TAMÁS

Most már rányomtam. De semmi vész, ugyanolyan szép most is!

EMŐKE

Akkor jó.

TAMÁS

Várjál már! Mitől lett ez negyvenkét millió?

JÓ ÁRONNÉ Én szóltam. Pörög a piac!
EMŐKE

De ennyire?

TAMÁS

Negyvenkétmillió ötszázezer!

EMŐKE

Úristen… ezt hogy vesszük meg? Alig van megtakarításunk! Tamás!

TAMÁS

Hallom!

JÓ ÁRONNÉ Két út áll maguk előtt. Vagy megtökösödnek, és növelik a tőkéjüket, de iszonyat
gyorsan, vagy lejjebb kell adniuk a szép reális elképzeléseikből.
TAMÁS

Tessék?

JÓ ÁRONNÉ Ne feledjék! Az ingatlanpiacon minden perc drága! Amennyi időt
elvesztegetnek, annyit zsugorodik álmaik lakása… (a tabletre mutat) ezt itt
hagyom maguknak. Böngészgessék!
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EMŐKE

Jó Áronné, várjon még! Hová megy?

JÓ ÁRONNÉ Nem érzem a jutalék illatát.
TAMÁS

Megoldjuk, ígérem!

JÓ ÁRONNÉ (énekel) Egyszer volt, hol nem volt egy icipici házikó, icipici házikóban icipici
ágyikó…

3. jelenet – Babaváró

EMŐKE

Mit tegyünk? Én nem akarok icipici Lencsi lány lenni egy icipici
lakásban…nekem kell az a szép tágas lakás!

TAMÁS

Nem is leszel Lencsi lány, Emőke! Okosan gazdálkodunk, és gyorsan, mielőtt
még jobban elszállnak az árak! Most én jövök…

EMŐKE

Játszunk tovább?

TAMÁS

Végig csináljuk, kedvesem!

EMŐKE

Imádom a játékszenvedélyed!

TAMÁS

Pedig ha tudnád, mennyi pénzt benyelt már…

EMŐKE

Tessék?

TAMÁS

Nézd csak! Áronnénak igaza volt: a pálya kétfelé ágazik. Mehetünk a
kompromisszumok útján, vagy a tőkésítés irányába. Nehéz ügy…

EMŐKE

Szerintem egyértelmű.

TAMÁS

Egyértelmű?

EMŐKE

Szerinted nem?

TAMÁS

Hát persze.

EMŐKE

Akkor mondjad! Melyik út a helyes?

TAMÁS

Előbb te mondd, huncutka!

EMŐKE

Erre nem érünk rá! Ameddig itt beszéltünk, egy milliót ugrott a négyzetméter ár!

TAMÁS

Egyszerre mondjuk ki… háromra!

EMŐKE

Háromra? Jó.

TAMÁS

Egy, kettő, há-rom! Kompromisszum.

EMŐKE

Tőkésítés. Kompromisszum? Azt hittem, meg sem állunk, ameddig meg nem
tudjuk venni álmaink házát!

TAMÁS

Meg sem állunk!
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EMŐKE

Akkor miért szavaztál a kompromisszumok útjára?

TAMÁS

Nagyon gyorsan mennek fel az árak, és gondoltam, ha kicsit engedünk az
igényeinkből, akkor…

EMŐKE

Tamás!

TAMÁS

De hajlandó vagyok a kompromisszumra. Induljunk a tőkésítés felé, és ha
nagyon nem megy, akkor kötünk kompromisszumot! Jó lesz?

EMŐKE

Díl!

TAMÁS

Akkor dobok! (dob) Négyes. Egy, kettő, három, négy. „Vedd fel a Babavárót, és
kapsz tízmillió forintot, értékállót. Bónusz: ha megvan a hitel, gyermeket csinálj
üstöllést, de közben dobj háromszor a kockával: ahány hatos, annyi gyereket el
is hoz a gólya. Ha tehát a szerencse pártodat fogja, akár vissza nem térítendő lesz
az egész móka.” Úristen.

EMŐKE

Jól értem? Ha sikerül felvenni a Babavárót, dobhatunk a gyerekért?

TAMÁS

Tartunk mi már itt?

EMŐKE

Ezt hogy érted?

TAMÁS

Ahhoz, hogy felvegyük a babavárót, össze kell házasodni…

EMŐKE

Ahogy mondod. Miért? Neked ez gondot okoz?

TAMÁS

Neeeem, egyáltalán nem… mondjuk még csak három éve vagyunk együtt.

EMŐKE

Még? Már!

TAMÁS

És én el akarlak venni, már ki is találtam, hogy kérem meg a kezed… nem akarok
spoilerezni, de annyit elárulhatok, hogy egy utazással kezdődne a dolog…

EMŐKE

Baszd meg!

TAMÁS

Mi van?

EMŐKE

Felugrott negyvenhárommillióra!

TAMÁS

Ne már!

EMŐKE

Nincs vesztegetni való időnk! Vegyél el a picsába!

TAMÁS

De még nem vettem gyűrűt…

EMŐKE

Nem baj, annyival több pénzünk marad.

TAMÁS

De az egésznek a varázsa… én ezt az egészet Thesszalonikiben akartam, a
strandon, ahol első nyaraláson vacsiztunk második este, és éppen szirtaki est
volt!

EMŐKE

Életem! Az csodálatos volt! De erre most nincs idő! Nem kell leánykérés!
Menjünk az anyakönyvvezetőhöz, aztán a bankba! Sőt! Úgy kéne, hogy ameddig
a házasságkötő mondja a szöveget, addig telefonon már elindíthatnánk a
hiteligénylést…
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TAMÁS

Elég legyen! Én meg fogom kérni a barátnőm kezét! ha gyorsan is kell, ha gyűrű
nélkül is, ha ezen a padláson, de ha nincs meg az a pillanat, akkor nekem nem
kell az egész!

EMŐKE

Tamás! Most nagyon drága lesz ez a romantika…

TAMÁS

Akkor én kiszálltam.

EMŐKE

Jó, jó! Hagyjuk meg az idejét, csak siessünk!

Tamás szirtakit tesz be a telefonjáról.

TAMÁS

Emlékszel? Az Égei-tenger habjai csiklandozták a talpunk, és egy bajszos görög
néni szolgálta fel a favát meg a salit…

EMŐKE

Emlékszem…

TAMÁS

Azért akartam, hogy épp Thesszalonikiben történjen meg, azon a bizonyos
kifőzdében, mert ott mondtuk ki először egymásnak, hogy…

EMŐKE

Negyvennégymillió!

TAMÁS

Hozzám jössz?

EMŐKE

Igen!

TAMÁS

Fasza! Akkor irány a hivatal!

EMŐKE

Várj! Felhívom uncsitesómat! Az ő uncsitesója anyakönyvvezető! Ráadásul
lakótársak!

TAMÁS

Mekkora ötlet! De ugye nem az Evelin az unokatesód unokatesója?

EMŐKE

Dehogynem.

TAMÁS

De hát Evelin utál engem!

EMŐKE

(hívja) Több is veszett Mohácsnál. Vedd már fel!

TAMÁS

Negyvennégy kettő!

EMŐKE

Szia Szabina! Szia, Emőke vagyok! Igen, minden rendben! Nem, nem
szakítottunk Tomival, sőt! Ott van az Evelin? Add már át egy pillanatra! Szia
Evi! Nem, minden oké! Nem szakítottunk Tomival… annak drukkoltál? Na jó,
figyi, az van, hogy össze tudsz minket adni telefonon? A Tamással, igen.

TAMÁS

Bediktálom a személyi számom, meg ezeket…

EMŐKE

Azt én már bediktáltam! Mindent.

TAMÁS

Mikor?

EMŐKE

Már egy ideje várom ezt a pillanatot… na megvan? Kihangosítalak akkor!
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EVELIN

(hangja) Szia Tamás!

TAMÁS

Szia Evelein…

EVELIN

Azt ugye tudjátok, hogy a hivatalos menetrend szerint erre minimum harminc
napot kell szánni?

TAMÁS

Igen, baszd meg? Tudod mennyit megy fel harminc nap alatt egy ingatlan ára??

EVELIN

Tudom, én is most vettem nemrég.

TAMÁS

Akkor jó.

EMŐKE

Evi, figyi! Tudom, hogy ez így nem teljesen legális, de majd meghívunk a
lagziba… vagy is hát… áthívunk majd vacsizni az új lakásunkba, jó lesz?

EVELIN

Jól van, de ezt csakis érted teszem. Figyeltek, mehet?

EMŐKE

Itt vagyunk!

TAMÁS

Csak a lényeget, Evelin, csak a lényeget!

EVELIN

Azért gyűltünk ma itt össze, hogy tanúi legyünk Emőke és Tamás…

Emőke lenémítja Evelint.

TAMÁS

Most mit csinálsz?

EMŐKE

Megvan még annak a fickónak a száma?

TAMÁS

Melyik fickónak a száma?

EMŐKE

A bankmonitoros száma. Aki volt osztálytársad volt.

TAMÁS

A Kántor Gyurié? Persze! És még mindig a volt osztálytársam.

EMŐKE

Akkor hívd fel, és kérdezd meg, hogy az Erste Banknál lehet-e még sürgősségi
hitelbírálatot kérni Babaváróra!

TAMÁS

Emőke, baszd meg, most házasodunk!

EMŐKE

Negyvennégy-kilenc!

TAMÁS

Halló, Gyuri! Tomi vagyok, te figyelj, az a helyzet, hogy van itt egy kis
fennforgás Babaváró ügyben… hát, tudod, hogy van ez, lakást akarunk venni,
aztán kicsit felgyorsultak az események…

Emőke visszahangosítja Evelint. Ez Tamást zavarja, ezért kimegy telefonálni.

EVELIN

… miképp méh a virágot, test a kenyeret, satöbbi. Emőke, akarod-e az itt
megjelent Tamást férjedül, amíg a halál el nem választ?
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EMŐKE

(kikiált) Igen!

TAMÁS

(visszahajol) Igen?

EMŐKE

Semmi, semmi…

TAMÁS

(a telefonba) Na, bocsi, csak itt a csajom óbégat!

EMŐKE

Menyasszonyod!

TAMÁS

Katám?

EMŐKE

Katád?!

TAMÁS

Ötvenezer havonta. Arra nem tudom felvenni? Na csak azért… (kimegy)

EVELIN

És te, Tamás, akarod-e feleségül venni az itt megjelent Emőkét, és lenni hű,
ismétlem, hű társa, nem úgy, mint azon a fonyódi bulin? Igen, vagy, nem?

EMŐKE

Tamás! Tamás!

TAMÁS

(hangja kintről, telefonba) Akár most is tudod folyósítani? Szent ember vagy,
Gyuri! Juhú!

EVELIN

Nem hallom azt a boldogító igent, Tamás!

EMŐKE

(Tamás hangját utánozva) Igen.

EVELIN

De sokáig tartott! Jó, oké, akkor mi van még vissza?

EMŐKE

Meg is vagyunk, nem?

EVELIN

Ja igen! Tud-e bárki az itt jelenlévők közül olyan titkot, ami ennek a házasságnak
gátja lehetne, szóljon most, vagy hallgasson örökre! Hallgatok örökre. Ezennel
férj és feleség vagytok!

EMŐKE

Köszi, Evi! Tamás!

TAMÁS

(visszajő, épp lerakja) Emőke!

EMŐKE

Tamás! Összeházasodtunk!

TAMÁS

A számlánkon a Babaváró!

Emőke lekever egy pofont Tamásnak.

EMŐKE

Fonyódon megbasztad Szabinát!

TAMÁS

Én…

EMŐKE

Erre most nincs idő, férjecském!

Örömteljes hitvesi csókban forrnak össze. Emőke elkezdi vetkőztetni Tamást.
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TAMÁS

Mit csinálsz, huncutka?

EMŐKE

Mit, mit? Babát!

TAMÁS

Most rögtön?

EMŐKE

Nem emlékszel? Csinálás közben dobhatunk háromszor! Ha hatos, akkor kapunk
három babát, és akkor ingyen volt a tíz misi!

TAMÁS

Ezt nem kéne átgondolnunk?

EMŐKE

Tetszem?

TAMÁS

Nagyon!

EMŐKE

Tetszik a lakás a Ferenciek terén?

TAMÁS

Még jobban!

EMŐKE

Tetszik az ára?

TAMÁS

Negyvenötmillió!

EMŐKE

Tégy magadévá!

Emőke magára rántja Tamást, beborulnak a kanapé mögé.

TAMÁS

Még soha nem jött ilyen jól, hogy gyorstüzelő vagyok!

EMŐKE

Várj! Hozd a kockát, közben dobunk!

TAMÁS

Tényleg, a kocka!

EMŐKE

Gyerünk már, gyerünk!

TAMÁS

Rég hallottalak ilyen tüzesnek!

EMŐKE

Legközelebb már a Ferenciek terén akarom
szenvedélyesen! De most bassz, hogy szeretkezhess!

TAMÁS

Bassz, hogy szeretkezhess! És gazdálkodj okosan!

csinálni!

Hosszan

és

Szenvedélytelenül, praktikusan reszelnek, csak a fejük kandikál ki a kanapé mögül. Tamás
kezében ott a kocka.

TAMÁS

Na, ki dob az elsőszülöttre?

EMŐKE

Majd én!

TAMÁS

Gyerünk, életem! Csak a hatos!

EMŐKE

Egy szép fiúgyermeket adj nekünk, Uram, és kamatmentességet!
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Emőke dob. Megnézi.

EMŐKE

Bassza meg!

TAMÁS

Mi az?

EMŐKE

Ötös…

TAMÁS

Nem baj, édesem! Most megpróbálom én!

EMŐKE

Jól van, csináld! Csináld!

TAMÁS

Egy kamatmentes szép leánygyermeket adj, Uram!

Tamás dob. Megnézi.

EMŐKE

Na?

TAMÁS

Bassza meg!

EMŐKE

Mi van?

TAMÁS

Ötös… ne haragudj…

EMŐKE

Semmi baj, édesem!

TAMÁS

Mondják, hogy stressz esetén lelassulnak a kis Tomik…

EMŐKE

Ez csak a szerencsén múlik. Próbáljuk meg most együtt! Együtt sikerülni fog!

TAMÁS

Együtt sikerülni fog!

Emőke és Tamás együtt megfogják a kockát, közben Tamás csinálja, mintha nem jönne a
holnap. Most mindketten egymásra figyelnek. Együtt dobják el a kockát, és
egyszerre mennek el. Csend. Tamás homlokon csókolja Emőkét.

TAMÁS

Istennő vagy!

EMŐKE

Te vagy az!

TAMÁS

Istennő?

EMŐKE

Nézd meg a kockát!

TAMÁS

Ha te is ötöst dobtál, és én is ötöst dobtam, akkor ketten együtt már csak dobtunk
egy hatost!
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Feszült csend. Tamás megnézi a kockát. Ránéz Emőkére. Minden ott van az arcán, Emőke meg
is érti. Feltápászkodik a kanapé mögül, és leül rá. Tamás mellé ül, a kockával a
kezében.

TAMÁS

Sajnálom…

EMŐKE

Miért nem ötöst kellett dobni? Miért? Akkor most lenne három kis babánk, és
meg tudnánk venni a lakást. Ott éldegélnénk boldogan! De így? Hatos kellett
volna. De nekünk csak ötösünk van. Mégsem lesz stréber a fiunk. Se kislányunk
nem lesz...

TAMÁS

Talán abba kéne hagynunk ezt a játékot... már nem is játék!

EMŐKE

Hol tart a lakás ára?

TAMÁS

Negyvenöt millió fölött.

EMŐKE

Az még nem lehetetlen. Végülis a Babaváró a számlánkon. Majd vissza kell
fizetni, de most még költhetjük lakásra.

TAMÁS

Neked még van erőd a lakásra gyűjteni?

EMŐKE

Most már csak azért is. Miénk lesz az a lakás! Én jövök! (dob, megnézi) Baszd
meg, baszd meg! Baszd meg! Ezt nem hiszem el! Gyűlöllek!

TAMÁS

Mi történt?

EMŐKE

Hatost dobtam. Ilyen az én szerencsém. (leroskad)

4. jelenet – Kuporgatás

TAMÁS

Ne is törődj vele! Inkább tekintsünk a jövőbe! Lelépem neked. Egy, kettő,
három, négy, öt, hat. Asszondja, hogy: „Igazold, hogy már félúton jársz a cél
felé, és még csurrancseppen hozzá örökségül valahonnan valamicske. Ez jól
hangzik!

EMŐKE

Ha felmutatjuk a fele pénzt önerőben, a többit megörököljük a lakáshoz!

TAMÁS

Az nem félelmetes kicsit, hogy valakitől örökölni fogunk?

EMŐKE

Ezt a kockázatot vállalom.

TAMÁS

Akkor lássuk a medvét! Most áll ötvenmillión a lakás! Akkor huszonötmilliót
kellene csak összekuporgatni…

EMŐKE

Sőt, csak tizenötöt, mert a Babaváróból már megvan a tíz misi!

TAMÁS

Tizenöt millió forint. Mi az? Annyit bárki elő tud teremteni.

EMŐKE

Az simán meglesz! Lássuk csak! milyen megtakarításaink vannak?
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TAMÁS

Neked van egy hárfád. Azt eladhatnánk akár fél millióért is!

EMŐKE

A hárfámat felejtsd el! Biztos van más út is. A bankban van pénzünk?

TAMÁS

Nekem van egy aranyrögöm.

EMŐKE

Micsoda?

TAMÁS

Tizennyolc éves koromban, a ballagáson kaptam százezer forintot, mert én
voltam az évfolyam legjobb tanulója. Abból a pénzből egy aranyrögöt vettem.

EMŐKE

És azóta őrizgeted azt az aranyrögöt?

TAMÁS

Gondoltam, hátha jó lesz még valamire.

EMŐKE

És azóta mennyit érhet?

TAMÁS

Akkoriban ért százezret, úgyhogy most már simán el tudom passzolni akár
százötvenezerért is!

EMŐKE

Az igen! Azzal beljebb vagyunk!

TAMÁS

A te hárfáddal együtt már majdnem egy millió! csak tételezzük fel.

EMŐKE

Feltéve, de nem megengedve!

TAMÁS

Mi van még?

EMŐKE

Bátyáméktól tudok kölcsönkérni! Ki van tömve rendesen!

TAMÁS

Mennyit?

EMŐKE

Négy-öt milliót nem szégyellek!

TAMÁS

Öt az a négy!

EMŐKE

Most te jössz, aranyember!

TAMÁS

Igen?

EMŐKE

Valamit dobjál még be az aranyrögöd mellé! Nehogy már az legyen, hogy én
vagyok a családfenntartó!

TAMÁS

Nem, én vagyok a családfenntartó! Etetek egy éhes szájat!

EMŐKE

A sajátod! De azon kívül? Milyen kincseket rejtegetsz még?

TAMÁS

Egy CSOK és más semmi.

EMŐKE

Már elmúlt a mámor…

TAMÁS

De attól még a CSOK-ot felvehetjük, akár a Babaváró mellé!

EMŐKE

vegyük fel, bármi is az!

TAMÁS

Na ezt már szeretem! Akkor eddig van az aranyrögöm, a hárfád…

EMŐKE

Feltéve, de nem megengedve!
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TAMÁS

Az egymillió. Bátyádéktól öt misi, plusz a CSOK, ami ugye másfél millió, az
eddig hét és fél millió.

EMŐKE

Mi jöhet még szóba?

TAMÁS

Fogalmam sincs… pedig kéne még ugyanennyi…

EMŐKE

Hát jó… ha te nem hozod szóba, akkor megteszem én.

TAMÁS

Na, ne, csak azt ne!

EMŐKE

Nincs más út!

TAMÁS

A szüleinktől csak a testemen keresztül kérünk kölcsön! Emlékszel, hogy
faterod, meg anyám hogy beleszakértett mindenbe még egy szaros kis albérletnél
is! Képzeld el, mit művelnének egy lakásvásárlásnál!

EMŐKE

Van más választásunk? Beszélnünk kell velük!

Felbukkan Emőke faterja és Tamás mutterja.

FATER

A Ferenciek terén? Zajosabb nem volt? Ha?

MUTTER

Szent Habakuk! Nem új a cirkó? Ne haragudj, de én nem járulok hozzá, hogy a
kisunokám szénmonoxid mérgezésben meghaljon az első héten! Ha egyáltalán
lesz kisunokám, mert nagyon késésben vagytok vele!

FATER

Ötvenpár négyzetméter? Nem akarok beleszólni, de nagyon kicsi! Be se férek
oda!

MUTTER

Nem túl nagy ez nektek? Eddig olyan jól megvoltatok azon a nyolc meghitt
négyzetméteren! És egyáltalán, hogyan fogjátok ti azt befűteni? Putyin itt jövőre
elzárja a gázt, aztán a gatyátok is rámegy! Éhen fogtok dögleni!

FATER

Központi helyen van, mi? Jól hangzik, jól hangzik. De abba bele se gondoltok,
hogy feltörik első nap, kirabolnak titeket, aztán ha még véletlenül otthon is
találtok lenni, elvágják a torkotokat, aztán nézhettek!

MUTTER

Harmadik emelet? Minek olyan magasra mászni? Mentek le a lépcsőn hulla
fáradtan, amennyire ti túlhajtjátok magatokat, egyik megbotlik, rántja magával
a másikat, beveritek a fejeteket a korlátba, aztán mehetünk ki hozzátok a
temetőbe!

FATER

Harmadik emelet? Mik vagytok ti, vakondok, hogy ilyen alacsonyan akartok
lakni? Kilencedik, minimum!! Bár azzal meg az a baj, hogy ki fogtok ugrani az
ablakon, amilyen nehezen viselitek az együttélést, aztán szedhetjük össze az
agyvelőtöket kiskanállal!

EMŐKE

De értsd meg, fater! Mi ott szeretnénk élni!

TAMÁS

Érted, anya? Ez álmaink lakása!
22

FATER

Ez esetben természetesen támogatni fogjuk a döntéseteket.

MUTTER

Ti tudjátok - ti fogtok ott megdögleni.

FAT-MUT.

Mennyi kell?

EM-TAM.

Hárommillió-kétszázötvenezer!

FAT-MUT

Utaljuk! Puszi!

EM-TAM.

Puszi! Gyertek majd!

FATTER

Jaj! Majd elfelejtettem mondani, kislányom! Emlékszel Valika nagynénédre?
Már alulról szagolja az ibolyát szegény. De öröm az ürömben, hogy rád hagyta
az iregszemcsei telket.

EMŐKE

És az mennyit ér?

FATER

Hét és fél milliót!

EMŐKE

Megmenekültünk!

FATER

De abból ugye lejön az örökösödési illeték, az ügyvédi díj, az értékesítési járulék
díja, és ha te el akarod adni, neked is majd le kell adóznod az eladási ár huszonöt
százalékának a hetvenöt százalékát! Így az eredeti összegből marad uszkve
ötszázezer forint. Több, mint a semmi! Na puszi!

EMŐKE

Ezt nem hiszem el! Akkor mégis hiányzik hétmillió!

MUTTER

Jaj, kisfiam, ne haragudj, most jut eszembe, hogy Joe bácsi, tudod, akinél
szoktunk kint járni New Jersey-ben, amikor kicsi voltál, és mindig lovagoltál az
ölében, és adott érte neked finom cukorkát…

TAMÁS

Emlékszem…

MUTTER

Nos, szegény Joe bácsi ma hajnalban az örök vadászmezőkre távozott! A jó hír
ebben az, hogy örököltél tőle tizenöt millió forintnak megfelelő usa dollárt!

TAMÁS

Megmenekültünk!

MUTTER

Amiből persze rengeteg szarság lejön, tudod, hogy megy ez, de még így is
megmarad hétmillió forint. Na puszi!

Emőke is Tamás összenéznek. Elmosolyodnak.

EMŐKE

Akkor? Mire várunk!

TAMÁS

Hívjuk fel a Ferenciek terét!

EMŐKE

Majd én!

TAMÁS

Csak ön után!
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Emőke gazella módjára szökell a laptophoz.

TAMÁS

Mondd a számot! Hívom!

EMŐKE

Mi a picsa?

TAMÁS

Mi a baj?

EMŐKE

Hová tűnt?

TAMÁS

Eltűnt a hirdetés?

EMŐKE

De hát az előbb még itt volt! Hol van?

TAMÁS

Muti!

EMŐKE

Ugye ott van még?

TAMÁS

Eltűnt…

EMŐKE

Az mit jelent, hogy eltűnt?

TAMÁS

Azt jelenti, hogy leszedték. Valaki megvette a Ferenciek terei lakást. Sajnálom.

EMŐKE

Nem, az lehetetlen.

TAMÁS

Túl sokáig gazdálkodtunk okosan. Erről lecsúsztunk. Néznünk kell egy másik
lakást…

EMŐKE

De mégis kinek volt annyi pénze, hogy ilyen hamar lerakja? Amikor az ára már
az egekben volt?

TAMÁS

Sajnos akad ilyen ember…

EMŐKE

De azok miért nem mi vagyunk? Legalább egyszer a büdös kurva életben?!

TAMÁS

Dühítő. De nincs mit tenni.

Kis csend.

TAMÁS

Vali néni és Joe bácsi hiába adták vérüket?

Kis csend. Emőke teljesen maga alatt.

TAMÁS

Kénytelenek leszünk a másik úton elindulni…

EMŐKE

Milyen másik úton?

TAMÁS

Ha a tőkésítés nem működik, elérkezett a kompromisszumok ideje!
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EMŐKE

Ne, ne, ne! Csak a kompromisszumokat ne! A Ferenciek tere után képes lennél
kompromisszumokat kötni? Ennyit ér neked Vali néni és Joe bácsi
mártíromsága?!

TAMÁS

Körülbelül. Dobok. (dob) Ötös. A változatosság kedvéért. Egy, kettő, három,
négy, öt. „Öröm az ürömben: kösd meg a legjobb kompromisszumot! Ha már
nem lehet tiéd álmaid lakása, indulj virtuális sétára a nem teljesen szeplőtelen
lakások erdejében, s ha már nem lehetsz maradéktalanul boldog, légy félig az!”

EMŐKE

Hát ez meg mi a túrót jelent?

JÓ ÁRONNÉ Jó estét!
TAMÁS

Jó Áronné?

JÓ ÁRONNÉ Ingatla. Nos, hát csak benőtt a fejük lágya! Látszott, hogy nincsenek egy
súlycsoportban a belvárosi lakásokkal! De egy kis lemondás csodára képes!
Engedjék meg, hogy elkalauzoljam magukat a majdnem jó eladó lakások
kalandos útvesztőjébe!
TAMÁS

Hová megyünk?

JÓ ÁRONNÉ Virtuális sétát teszünk! Csak utánam!

5. jelenet – Majdnem jó lakások
Improvizatív jelenet, melyben Emőke és Tamás Jó Áronné vezetésével a majdnem jó
lakások világában kojtorog. Minden lakásban más-más Tulaj fogadja őket. Zenés
jelenet, melyben Emőke és Tamás mindig próbálnak megszeretni egy lakást, de nem
megy nekik, ezért a jelenet végén mindig ingatják a fejüket, amikor Jó Áronné rákérdez,
hogy megfelel-e. (Néhány ötlet: a lakás túl sötét, túl vizes, a szomszédok nagyon nem
embernek valók, kicsit nagy a zajszennyezettség, nagyon durván felújítandó stb…)

6. jelenet – Ötöslottó

JÓ ÁRONNÉ Nos, attól tartok, végig értünk. Volt olyan lakás, ami maradéktalanul elnyerte
tetszésük?
EM-TAM

Nem!

JÓ ÁRONNÉ És ami maradékosan elnyerte tetszésük.
EM-TAM

Sem!

JÓ ÁRONNÉ Sajnálom. Akkor itt fognak megrohadni ezen a padláson, ami ráadásul más Tulaj
Donát képezi! Szánalmas banda!
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TAMÁS

Jó Áronné, várjon! Akkor elveszett ügyünk? Nem lesz többé álomlakásunk?

JÓ ÁRONNÉ Ahogy mondja, szánalmas fiatalember. Vagy Tamás dob egy ötöst, és minden
megoldódik… Szóljanak, mert akkor még visszanézek! Egyéb esetben: soha!

Jó Áronné el. Kis csend.

TAMÁS

Ha most ötöst dobok, akkor minden megoldódik…

EMŐKE

Miért? Milyen mező van tőled ötre?

TAMÁS

„Óriási szerencse. Megnyered az ötöslottó eheti főnyereményét!”

EMŐKE

Az ötös lottó eheti főnyereményét? Az mennyi?

TAMÁS

Az egy álom-lakás. Mit lakás! Lakások! Lakópark! Villák! Villa-park! És ehhez
nem kell mást tennem, minthogy dobok egy ötöst… ha más nem is, az eddig
mindig ment…

EMŐKE

Ezt el ne baszd nekem!

TAMÁS

Hogy tudnám elbaszni?

EMŐKE

Hogyhogy hogy? Ha egyest, kettest, hármast, négyest, vagy, ami a legnagyobb
tahóság, hatost dobsz egy ilyen helyzetben!

TAMÁS

De ez csak szerencse kérdése!

EMŐKE

De te vagy a férfi!

TAMÁS

De nem tehetek róla, ha nem jön össze!

EMŐKE

Már előre magyarázkodik! Már előre magyarázkodik, megőrülök!

TAMÁS

Ne károgjál, inkább hagyjál koncentrálni!

EMŐKE

Soha nem volt szerencséd a játékokban…

TAMÁS

De szerencsém volt a szerelemben.

EMŐKE

Azzal most kurva sokra megyünk, de tényleg!

TAMÁS

Akkor dobjál te!

EMŐKE

De te jössz!

TAMÁS

Akkor hadd dobjak legjobb belátásom szerint.

EMŐKE

Ötöst dobjál leginkább!

TAMÁS

A pénz utáni vágy eltorzítja a lelked.

EMŐKE

Leszarom. Csináld!
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Csend. Tamás koncentrál.

TAMÁS

Amúgy miért akkora tahóság, ha hatost dobok?

EMŐKE

Nagyképűségnek érezném. De hogy jut ilyenkor eszedbe a hatos?

TAMÁS

Eszembe juttattad.

EMŐKE

Ne gondolj a hatosra! Ne gondolj a hatosra! Ne gondolj a hatosra!

TAMÁS

Fogd már be!

EMŐKE

Dobd már el!

Emőke kiüti Tamás kezéből a kockát. A kocka messzire repül, majd megáll. Csend.

TAMÁS

A kocka el van vetve.

EMŐKE

Nézd meg!

TAMÁS

Nézd meg te!

EMŐKE

Én nem merem.

TAMÁS

Én… merem.

Tamás odamegy a kockához.

EMŐKE

Ötös, ötös, ötös, ötös lottó! Szép házak magazin ától cettig! könyörgöm! könyi!
légyszike!

Tamás megnézi.

EMŐKE

Na? Hanyas?

TAMÁS

Van egy jó, meg egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem?

EMŐKE

A jóval!

TAMÁS

Nem hatos.

EMŐKE

Ne… ne… ne…

TAMÁS

Ne haragudj, kedvesem!

EMŐKE

Egy nulla vagy!
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TAMÁS

Egy egyes azért összejött!

EMŐKE

De csak mert nem lehet nullát dobni. Végeztem veled, te szerencsétlen!

TAMÁS

Igen! Szerencsétlen vagyok! De nemcsak én. Te is az vagy! Együtt vagyunk
szerencsétlenek! És tudod hányan vannak még, akik nem nyerték meg az
ötöslottót ebben az országban? Én csak egy vagyok a sok közül.

Tamás odalép a táblához.

EMŐKE

Most mit csinálsz?

TAMÁS

Egyest dobtam. Lelépem. Kíváncsi vagyok, mi a vége. Egy. „Válaszúthoz
érkeztél: vagy újabb lakáshitelhez folyamodsz, vagy az összes játékos
visszateszi bábuját a startmezőre, és meg sem történt az egész.”

Kis csend. Emőke és Tamás egymásra néz. Mindketten megfogják a bábukat, és visszateszik a
startmezőre. Egy szempillantás alatt megöregednek.

EMŐKE

Na?

TAMÁS

Mi na?

EMŐKE

Fáj még a segged?

TAMÁS

Milyen seggem?

EMŐKE

Hát a segged, hogy beleültél ebbe a társasba.

TAMÁS

Ja, már nem érzem!.

EMŐKE

Akkor megkeressük végre azt a beázást, és lefekszünk aludni?

TAMÁS

Persze!

Keresik a beázást.

TAMÁS

Mióta vagyunk a padláson? Egy évszázadnál hosszabb időnek tűnt

EMŐKE

Nem mindegy az neked? Csináljad a dolgodat!

TAMÁS

Teringettét, meg is van az a lyuk! Itt folyik be a víz a tetőről.

EMŐKE

Mit csináljunk vele? Biztos egy vagyon megcsináltatni. Tulaj meg soha nem
fogja elismerni, hogy innen fúj a szél – vagy hát ömlik a víz.
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Kis csend. Tamás fogja a társasjátékot, és betömi vele a lyukat.

TAMÁS

Így ni, ez megfogja egy ideig!

EMŐKE

Ez meg hogy jutott eszedbe?

TAMÁS

Gazdálkodj okosan!

EMŐKE

Na menjünk!

TAMÁS

Csicsikáljunk!

EMŐKE

Lassan vehetnénk már saját lakást… erre az albérletre rá fog menni a gatyánk is!

TAMÁS

Ráérünk még azzal, kicsikém!

EMŐKE

Azért a gondolatával igazán eljátszhatnánk!

TAMÁS

Még játszani is veszélyes vele! Majd ha lejjebb mennek az árak!

EMŐKE

Jól van, papóka, menjünk vissza a hálószobába!

TAMÁS

Mi?

EMŐKE

Menjünk a hálóba szunyálni!

TAMÁS

Menjünk, menjünk…

EMŐKE

Mi lesz a tévében?

TAMÁS

Lesz a régi film, a Jumanji, azt megnézhetnénk! Ilyen játszós!

EMŐKE

Jaj, hogy egy élet kevés neked a játékot megunni!

Beszélgetés közben kitotyognak. Sötét.
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