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               BELSŐ.HIVATAL - NAPPAL

               Egy nagy, pedánsan rendezett íróasztal mögött ülő
               Hivatalnokot látunk. Egyenesen a képbe néz, a kamerába, mely
               őt veszi. Megigazítja nyakkendőjét, krákog.

                                   HIVATALNOK
                         Akkor ezt újból vesszük? Forog?
                         Mehet?

                                   OPERATŐR  (K.K)
                         Mehet.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Meghatározná tehát nekünk, mit
                         jelent pontosan a szó:
                         "csicskáztatás"?

                                   HIVATALNOK
                             (buzgón bólogatva)
                         Igen, nos ez egy törvény által
                         büntetett olyan jellegű
                         tevékenység, mely során valakit
                         megalázó munkára kényszerítenek, és
                         embertelen körülmények közt
                         tartanak, minimális
                         ellenszolgáltatás fejében. Főképp az
                         elmaradott tanyavilágra jellemző a
                         lokalitása, bár az utóbbi időben
                         több észlelésünk van a szociálisan
                         leszakadó keleti és északi
                         országrészek egyes falvaiból is.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Kijelenthetjük, hogy egy
                         dinamikusan terjedő modernkori
                         rabszolgasággal van dolgunk?

                                   HIVATALNOK
                             (kényszeredetten)
                         Fogalmazhatunk így is, bár a
                         dinamikus jelzőt én nem tartom
                         szerencsésnek.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Rendben, értem.

               A Riporternőt látjuk. Megigazítja nadrágját. A kamera egy
               pillanatra elidőz rajta. Húszas évei közepén járó, csinos nő.
               Most jegyzeteibe mélyed. 
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                                   HIVATALNOK (K.K)
                             (sietve)
                         Ugyanakkor... 

               Ismét a Hivatalnok.

                                   HIVATALNOK
                         ...felhívnám a figyelmet arra, hogy
                         a közigazgatási hivatalrendszer,
                         így a mi családvédelmi szolgálatunk
                         is, mindent megtesz annak
                         érdekében, hogy...

               Oldalról egy kar beint a képbe, vágó, kaszáló mozdulatot
               tesz.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Értem, rendben. Folytassuk más
                         irányba. A műsorban szeretnénk
                         rejtett kamerás felvételeket
                         készíteni egy-egy
                         ilyen...élethelyzetről. Tudna
                         esetleg... 

               A Hivatalnok nagyot fúj, a fejét csóválja.

                                   HIVATALNOK
                         Nem adhatok ki személyes...

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                             (közbevág)
                         Természetesen mi sem erre
                         gondoltunk.Csak azt szeretnénk, ha
                         mondana egy-két helyet, ahol
                         találunk példát a...
                         csicskáztatásra.

               A Hivatalnok mereven néz a kamerába. Nem szól. Eltelik jó
               tizenöt másodperc.

                                   HIVATALNOK
                         Kikapcsolná, kérem?

               A kamera a Riporternő, aztán a Szerkesztő felé fordul. A
               Szerkesztő negyvenes, jóképű, napbarnított férfi. Nagyot fúj,
               majd megvonja vállát, közben szinte észrevétlenül kacsint a
               kamerába.
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                                   SZERKESZTŐ
                         Oké, kapcsold ki.

               A kamera áthelyeződik, talán valami kisasztalra kerül,
               alacsonyabb pozícióból veszi a szoba nagyrészét. A széken ülő
               Riporternő mellé odalép a Szerkesztő, megfogja a nő vállát,
               megszorítja, lehajol hozzá, a fülébe súg valamit. A
               Riporternő a jegyzetei közül egy borítékot vesz elő, leejti
               maga mellé a padlóra. Szék nyikordul - a Hivatalnok felállva
               előrehajol, be a kép szélébe, át az íróasztalon, hogy lássa a
               borítékot.  

                                   RIPORTERNŐ
                         Akkor talán most?

                                   HIVATALNOK (K.K)
                             (sóhajtva)
                         Jól van, rendben. De bármi lesz,
                         nem én mondtam. Letagadok mindent.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem fogja senki megtudni.
                         Hallgatunk majd, mint a sír.

                                   HIVATALNOK
                         Menjenek fel északra, (sípolás)
                         környékére, ott nézzenek körül
                         ebben a három faluban: (sípolás),
                         (sípolás) és (sípolás). 

               A Riporternő buzgón jegyzetel. Most felnéz, még vár valamire.
               Mögötte a Szerkesztő moccan, előrelép, kezet nyújt az
               asztalon át. A Hivatalnokból most csak előrelendülő keze
               látszik.

                                   SZERKESZTŐ
                         Nagyon köszönjük az információt.

                                   HIVATALNOK (K.K)
                         Remélem, sikerrel járnak.

                                   RIPORTERNŐ
                         Köszönjük.

               Feláll, indulnának kifelé, a kamera is fellendül.

                                   HIVATALNOK (K.K)
                         Azért vigyázzanak a tartókkal.
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               A páros megfordul. 

               A kamera is a Hivatalnok felé fordul. Már ő is áll az asztal
               mögött, és egy zsebkendővel a homlokát törli.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Kikkel?

                                   HIVATALNOK
                         A tartókkal. A csicskáztatókkal. A
                         rabszolgák gazdáival.

               A Hivatalnok valamit rendezgetni kezd az asztalon.

                                   HIVATALNOK
                         Aki ilyesmivel foglalkozik, annak
                         eleve durva, kemény embernek kell
                         lennie. Aztán a dolog, az uralkodás
                         mások testén és lelkén, még jobban
                         eltorzítja. Furcsa, néha egészen
                         elképesztő történeteket mesélnek
                         azokról az ottani viszonyokról. Azt
                         hiszem....aki képes ennyire
                         megalázni az embertársait, és ezt
                         elég hosszú ideig csinálja, az
                         előbb-utóbb kifordul önmagából,
                         és...

               Elhallgat, hirtelen felnéz papírjaiból.

                                   HIVATALNOK
                         ...megszűnik ember lenni.

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               Az autó ablakán át a kamera a benzint tankoló Sofőrt veszi. A
               Sofőr zömök testalkatú, ötvenes, durva arcvonású férfi. A
               kamera oldalt svenkel: távolabb, az országút menti gyepen a
               Szerkesztő sétálgat, telefonál, közben cigarettázik. A kamera
               ráközelít. A férfi hevesen magyaráz a telefonba.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Azért ez érdekes. Hogy a nagy
                         szerkesztő velünk jön terepre.
                         Talán nem bízik a munkádban?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                             (kelletlenül)
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                         Nem erről van szó. Csak úgy
                         gondolta, besegít az anyagba. Meg
                         így velem lehet egész nap...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         És nem a családjával.

               A kamera a hátsó ülés jobb felén ülő Riporternőre irányul. A
               lány bőszen gépel laptopjába. A kamera ráközelít
               dekoltázsára.

                                   RIPORTERNŐ
                         Ezt hagyd abba. Megláthatja ő is.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem hiszem, én vágom mindig
                         elsőként az anyagot. Ő túl lusta
                         ehhez.

               A Riporternő felnéz, várakozóan a kamerába bámul, ami arrébb
               libben melleiről, most már totálisan az arcát veszi.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Gyorsan felejtesz.

                                   RIPORTERNŐ
                         Igen? Úgy véled? Talán megvan az
                         oka.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nekem csak a múlt hétvége van meg.

                                   RIPORTERNŐ
                         Azt hittem, ezt már megbeszéltük.
                         Másnap reggel. Tévedés volt. Részeg
                         voltam és sebezhető.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (keserűen, ironikusan) Igen,
                         emlékszem, milyen kedves voltál
                         utána: "a ló helyett szamár
                         effektus". De legalább ezt a
                         hétvégét veled tölti, nem?

               A kamera a lány mögé fókuszál. A benzinkút ajtaján kilép a
               Sofőr, átnyújt egy dobozos üdítőt az ajtó előtt várakozó
               Szerkesztőnek. Lassan közelednek, a Szerkesztő üdítőt iszik.

                                   OPERATŐR (K.K)
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                         A jövő hétvégén pedig megint várod
                         majd, míg ő a családjával elmegy
                         valami wellness helyre, és...

                                   RIPORTERNŐ
                         Hagyd abba! Ehhez nincs jogod
                         egyetlen éjszaka után.

               Ismét az ő arcát látjuk élesen. 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Te is tudod, ugye? Ki fog
                         használni, aztán otthagy. Nem
                         kellesz neki hosszú távon. 

               A Riporterő mereven, dühösen bámul rá.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         De nekem igen.

               Nyílik az autó ajtaja.

               Beszáll a kocsiba a páros. A Szerkesztő az anyósülésről
               hátrafordul, furcsállva bámul a kamerába.

                                   SZERKESZTŐ
                         Mi a helyzet, fiatalok?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Semmi. Odaadod a térképet?

                                   SZERKESZTŐ
                             (az Operatőr felé)
                         Te mindent veszel? Nem tudnál egy
                         kicsit leállni?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Én mondtam, hogy dokumentáljon
                         mindent. Azt gondoltam, jó ötlet.

                                   SZERKESZTŐ
                             (gyanakodva)
                         Aha. Összevesztetek valamin?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Nem. (előre szól) De miért nem
                         indulunk már...?(a Szerkesztőnek)
                         Te meg add oda a térképet.
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                                   SZERKESZTŐ
                         Egy csókért...

               Hátranyomul, az ülések közti réseken hátrahajol, és
               megcsókolja a lányt, ekkor már elfordul a kamera, szemérmesen
               előre fókuszál, a szélvédőre.

               Az autó elindul, kihúz az útra, a kamera már ezt mutatja,
               illetve a visszapillantó-tükröt. A  Sofőr arcát, szemét látni
               benne, aki most kacsint egyet, a Operatőrnek címzi.

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               Vigasztalan, lapos táj robog el odakinn, a kamera az Operatőr
               melletti ablakon át veszi. Aztán oldalt fordul, lefelé. A
               Riporternő elaludt, fejét az Operatőr vállára hajtva. 

               A kamera előre fordul. A Szerkesztőt látjuk, ahogy az
               anyóülésen oldalt elhelyezkedve alszik, halkan horkol is. 

               Aztán a kamera ismét a visszapillantó-tükrön állapodik meg. A
               Sofőr azon át kitartóan bámulja a kamerázó Operatőrt.

                                   SOFŐR 
                         Kérsz cigit?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Leszoktam. Egy száltól végem lenne.

                                   SOFŐR
                         Majd visszaszoksz. A bagózást csak
                         felfüggeszti az ember, higgy nekem.

               A Sofőr előzésbe kezd. Autópályán haladnak, nagyon gyorsan.
               Mikor végez a művelettel, hirtelen megkérdezi.

                                   SOFŐR
                         Mióta tart? 

               Hátraint, az alvó Riporternőre.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Tessék?
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                                   SOFŐR 
                         Figyelj, nem kell a duma. Láttam,
                         hogy nézed. És hogy ő hogy néz rád.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (döbbenten, kíváncsian) Miért, hogy
                         néz rám?

                                   SOFŐR
                         Nem, nem, nem - előbb te
                         válaszolj...

                                   OPERATŐR (K.K)
                             (rövid hallgatás után,
                              elgondolkodva) Egy
                              alkalom volt. Múlt
                              hétvégén. Ittunk mind a
                              ketten, és...

                                   SOFŐR
                         Megszúrtad...(felnevet)

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Igen, így is mondhatjuk. És
                         szerinted hogy néz rám?

                                   SOFŐR
                         Hát, nem tudom, öreg, hogy mi van
                         köztetek, de szerintem ő is beléd
                         van esve.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Én nem úgy érzem.

                                   SOFŐR
                         Mert nem nyomulsz eléggé. Egy iyen
                         csajnál keménynek kell lenni.
                         Határozottnak. Szeretik, ha
                         megmondják nekik a tutit, ha
                         irányítják őket. Én már csak tudom,
                         annyi nőm volt, mint égen a
                         csillag.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Aha, értem. (rövid hallgatás után)
                         Régóta vagy a cégnél?

                                   SOFŐR 
                         Jó pár éve. Előtte egy biztonsági
                         szolgálat, előtte kamionozás. 
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                                   OPERATŐR (K.K)
                         Akkor már sok mindent láttál te is.

                                   SOFŐR
                         Az biztos. Ezért kér mindenki engem
                         terepre, az újoncok, az öregek -
                         mindenki. Meg a múltam miatt:
                         mindenhol ismerek valakit ebben a
                         nyavalyás országban. Bár ahova most
                         megyünk, ezekről az isten háta
                         mögötti helyekről még nem
                         hallottam...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         És melyik volt a legemlékezetesebb
                         anyag, amiben részt vettél?

                                   SOFŐR
                             (elgondolkodva) A
                              legemlékezetesebb?
                              Hm...Emlékszel a Sántára?
                              Riporter volt...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem.

                                   SOFŐR
                         Lehet, te akkor még nem melóztál
                         itt. Na, őt fuvaroztam egy fél
                         nyáron át egy nagy szeméttelepre,
                         Baranyába. Hát, öreg, amit ott
                         láttunk...attól kész voltam. Azt
                         mondják, a Sánta is emiatt lépett
                         ki később.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Miért, mit láttatok?

                                   SOFŐR
                         Hát ez az. Az anyag felét nem adták
                         le. Egyszerűen nem merték leadni.
                         Azokról az emberekről készült, akik
                         ott élnek a szemétben. Na, azok már
                         inkább állatok. Ott esznek,
                         alszanak, dugnak és szülnek a
                         szemétben, érted? El sem tudod
                         képzelni, milyen degenerációk
                         vannak köztük...például láttunk ott
                         egy kétfejű gyereket...nyomjad már
                         neki!
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               A belső sávban előttük haladó autóra kiabál. Mindketten
               előznek egy kamiont. Amikor beelőzik a lomha autót, a Sofőr
               durva jelet mutat a másik kocsi vezetőjének, majd behúz elé.

                                   SOFŐR
                         Bemászik a belső sávba elém egy
                         ilyen szarral...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Kétfejű gyerek? Ez komoly?

                                   SOFŐR
                         Halál komoly. De volt rosszabb is,
                         csak nem szívesen beszélnék róla.
                         És a leggonoszabb az egészben, hogy
                         ezeknek az embereknek is voltak
                         főnökeik. Elöljáróik, akik minden
                         este begyűjtötték tőlük a sápot,
                         érted? Összeszedték az értékesebb
                         cuccot, amit ezek a szerencsétlenek
                         a szemétben találtak. Na, nekik
                         aztán nem igazán tetszett, hogy ott
                         szaglászunk...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Volt valami konfliktusotok?

                                   SOFŐR
                         Enyhén szólva. Egyszer megkergettek
                         minket. Máskor meg tíz kilométeren
                         át üldöztek egy terepjáróval. Azóta
                         van, hogy egy szuronyt tartok az
                         ülésem alatt. Egy AK szuronyát,
                         nézd csak meg bátran, csak vigyázz,
                         mert baromi éles.

               Az Operatőr benyúl a Sofőr ülése alá, és rövid keresgélés
               után egy meztelen pengéjű szuronyt húz elő. 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Szép darab...

               Visszahelyezi a szuronyt, újból előre fókuszál.

                                   SOFŐR
                         Szóval durva volt. Azt mondták,
                         Sánta emiatt lépett ki. Szerintem
                         is így volt. Megtört az az ember
                         attól, amit látott. Azt mondták,
                         elment valami szociális munkásnak.
                         Halál komolyan. Biztos, nem kérsz
                         egy cigit? 
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               A Sofőr a műszerfalnál motoz, majd egy cigarettáscsomagot
               mutat fel.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem, köszönöm. (elgondolkodva)
                         Nekem még azért ilyen durva anyagom
                         nem volt.

               A Sofőr rágyújt, ujjnyira lehúzza az ablakot, ott fújja
               kifelé a füstöt.

                                   SOFŐR
                         Hát figyelj, én nem akarok
                         okoskodni, de adhatok egy tanácsot. 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Igen?

                                   SOFŐR
                         Szerintem vannak dolgok ebben a
                         mocsok világban, amiket nem szabadna
                         felvenni, filmre rögzíteni, érted?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Aha...

                                   SOFŐR
                         De ha mégis ezt várják el tőled,
                         akkor fordítsd el a fejed, és vedd
                         fel úgy. Mert nem kell mindent
                         látni, mert azért vannak
                         dolgok,amelyek, ha látod őket, így,
                         izé, beleégnek az agyadba, és soha
                         nem mennek ki belőle, és aztán
                         megváltoztatják az egész életed.
                         Totálisan. Érted?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Aha.

               KÜLSŐ.PARKOLÓ - NAPPAL

               A Riporternő a motorháztetőre kiterített térképet
               tanulmányozza. Mögötte fel-alá járkál a Szerkesztő és egy gps
               készüléket nyomogat.
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               A Sofőr a kocsi oldalának dőlve dohányzik, mikor észreveszi,
               hogy rajta van a kamera, mosolyogva int.

               A kamera ezután ismét a Riporternő alakjára fókuszál. A lány
               egy pontra mutat a térképen.

                                   RIPORTERNŐ
                         (hátrafelé a Szerkesztőnek) Gyere
                         csak, szerintem erre kellene
                         mennünk.

                                   SZERKESZTŐ
                             (mögé lép, futólag a
                              térképre pillant) Áh,
                              nem, ez a szar mást
                              mutat.

                                   RIPORTERNŐ
                         És kinek hiszel jobban?

               A Szerkesztő a nő szemébe néz, majd elfordul, ismét a
               készüléket tanulmányozza.

                                   SZERKESZTŐ
                         Figyelj, ezen a legfrissebb dolgok
                         vannak. Szerintem a térkép téved.
                         Kábé tíz kilométerre innen van egy
                         bekötőút... 

                                   RIPORTERNŐ
                         Az itt nincs jelölve. Viszont
                         feljebb, északra...

                                   SZERKESZTŐ
                         (ellentmondást nem tűrően) Nem,
                         odáig én már nem akarok felmenni.
                         (megenyhülve) Figyelj drágám,
                         hallgass rám: a térképed téved...

                                   RIPORTERNŐ
                         Értem.

               Összehajtja a térképet, és bedobja  nyitott ajtón át a
               kocsiba.

                                   RIPORTERNŐ
                         (lemondóan, dühösen) Akkor legyen
                         úgy, ahogy te akarod...
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               Beszáll a kocsiba, onnan bámul ki a kamerába.

               A Operatőr most a Szerkesztőre fókuszál, aki zavartan áll a
               kocsi előtt, majd felhúzza vállát.

                                   SZERKESZTŐ
                         Nők...(egyenesen a kamerába
                         pillant) Te meg kapcsold már ki azt
                         a szart!

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               A kamera a külső tájat veszi rövid snittekben.

               Távoli hegyek képe.

               Autóroncs az út melletti mezőn.

               Elhagyatott, szétvert sárga házacska, hajdani vasútállomás.  

               Néptelen, enyészet által megfestett üzem, talán vasmű.

               Elöl, a szélvédőn át látjuk a kátyús utat, majd egy kanyar
               után kétoldalt hirtelen házak tűnnek fel. Hegyek közt fekvő,
               apró kis faluba ért az autó.

                                   SZERKESZTŐ
                         Hol vagyunk? Ti láttatok
                         helységnévtáblát? 

               Nincs válasz, haladnak a falu belseje felé.

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               A lehúzott ablakon át a Szerkesztő egy biciklinek támaszkodó
               helybéli öregasszonynak beszél.

                                   SZERKESZTŐ
                         A polgármesteri hivatal. Azt
                         keresnénk. 

               A nő csak bámul rá, nem válaszol, mintha rágna valamit.
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                                   SZERKESZTŐ
                         A tanács. Hol van?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Ez bolond.

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               Az autó ablakán át látjuk az elsorjázó házakat. A kocsi
               lassan mozog előre az utcán.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Ez lehet a falu központja. Ott van
                         például a kocsma. Itt kell lennie
                         a...

                                   SOFŐR (K.K)
                         Meg is van.

               Megállnak egy kétszintes épület előtt. A kamera ráközelít a
               falon lévő táblára: Polgármesteri Hivatal.

               BELSŐ.POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐSZOBÁJA - NAPPAL

               Egy keskeny kis asztal mögött nagydarab, idősebb asszonyság
               ül régi, sárgult monitor előtt. Telefonál. Egyenesen a
               kamerába néz, miközben füléről elveszi és leteszi a
               telefonkagylót.

                                   TITKÁRNŐ
                         Egy kis türelmet, a polgármester úr
                         hamarosan itt lesz. Addig
                         foglaljanak helyet.

               BELSŐ.POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐSZOBÁJA - NAPPAL 

               A kamera végigpásztáz a társaságon. Kopott bőrdíványon egymás
               mellett ül a mobiltelefonját nyomogató Szerkesztő, a plafont 
               bámuló Riporternő és az újságot olvasó Sofőr. A háttérből
               billentyűzetkopogás hallatszik be. 
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               A kamera a gépelő nő felé fordul.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Meg tudná mondani, hol a mosdó?

               BELSŐ.POLGÁRMESTERI HIVATAL MOSDÓJA - NAPPAL

               Az Operatőr belép a keskeny kis mosdóba, és egy tükörrel
               találja magát szemközt. Most először látjuk őt magát a kamera
               mögött. Fiatal, húszas évei végén járó, megnyerő arcú férfi.
               Pár pillanatig veszi a mocskos tükröt, jobbra svenkel, a
               vécéfülke ajtajára, majd leemeli válláról a kamerát, és
               oldalt ráhelyezi egy radiátorra, így látni, ahogy bemegy a
               vécébe. 

               Vizelés hangja, vízzubogás, kijön, kezet most.
               Ajtónyikordulás, egy másik alak nyomul a képbe, a Riporternő.
               Az Operatőr épp kezét törli egy mocskos kendőbe, megfordul,
               meglepetten hátrébb lép a szűk helyen. 

                                   RIPORTERNŐ
                         Bocs, nem tudtam, hogy itt vagy. 

                                   OPERATŐR
                         Semmi gond, már végeztem.

               Hallgatnak, egyikük sem mozdul. Végül a Riporternő a kamera
               felé int.

                                   RIPORTERNŐ
                         Te tényleg mindenhova magaddal
                         viszed a kamerád. Még a vécére is.

                                   OPERATŐR
                         Ja, igen, szó szerint...

               Hallgatnak.

                                   RIPORTERNŐ
                         Félálomban hallottam, amit a
                         Sofőrrel beszéltél.

                                   OPERATŐR
                             (zavartan)Igen? Bocs, hogy
                              elmondtam, hogy...
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                                   RIPORTERNŐ
                         (legyint) Mindegy. Tőle nem tartok,
                         nem hiszem, hogy továbbadná. De...
                         nagyon aranyos volt, ahogy
                         érdeklődtél, hogy szerinte hogy
                         nézek rád. Komolyan.

               Az Operatőr mozdul, előrelép, helyet ad.

                                   OPERATŐR
                             (zavartan) Gyere
                              nyugodtan, én már..

               A Riporternő kinyúl, megfogja, megérinti a fiatalember arcát,
               végigsimítja, mire a másik megmerevedik.

                                   RIPORTERNŐ
                         Hova sietsz?

               Az Operatőr csak áll mereven, míg a lány hozzálép, és szájon
               csókolja. Aztán a kamerára néz.

                                   RIPORTERNŐ
                         Veszi?

                                   OPERATŐR
                         Nem.

                                   RIPORTERNŐ
                         Dehogynem.

               Ismét megcsókolja a fiút, hosszan szenvedélyesen.

                                   RIPORTERNŐ
                         Gyere...

               Összefonódnak, megoldják, letolják nadrágjukat, majd az
               Operatőr a mosdókagylóra ülteti a lányt, és beléhatol. Gyors,
               rövid, néma és heves szeretkezés.

               Amikor vége, még pár másodpercig úgy maradnak, majd az
               Operatőr elválik a lánytól, szemérmesen elfordulva
               gombolkozni kezd. A Riporternő nézi, aztán lehuppan a földre,
               és bemegy a vécébe. Becsukja maga mögött az ajtót. Az
               Operatőr a mosdókagylóra támaszkodva arcát tanulmányozza a
               tükörben.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
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                         Most jobban érzed magad?

                                   OPERATŐR
                             (megütközve) Ezt most hogy
                              érted?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Újból megvolt, nem elég? Némi
                         reszelés, izzadás, testnedvek
                         cseréje - mit akarsz még?

                                   OPERATŐR
                         Ezt most miért mondtad? Szerintem
                         tudod, hogy mit szeretnék még.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Nem. Mit? Összeköltözni velem?
                         Együtt járni? Elvenni feleségül?
                         Gyereket csinálni? Mindezt egy
                         éjszaka élménye után? Nekem ez
                         kissé erőltetettnek hat. Egy
                         éjszaka élménye után a legtöbben
                         legfeljebb szeretnék megismételni a 
                         dolgot. Ahogy azt tettük az imént.

               Az Operatőr hallgatja, közben bevizezi kezét, megfésüli vele
               haját, majd a falnak dőlve maga elé bámul.

                                   OPERATŐR
                         Azért lehet, hogy nekem ennél
                         többet jelent.

               Vízzubogás.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Bocsánat, nem hallom!

                                   OPERATŐR
                             (direkt halkan) Amikor
                              veled vagyok, nekem
                              minden más. Olyan mintha
                              az egész világ kinyílna
                              előttem, és csak arra
                              várna, hogy belépjek a... 

               Nyílik a vécéajtó, kilép rajta a Riporternő.

                                   RIPORTERNŐ
                         Mit mondtál?
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               Az Operatőr csak nézi, aztán a kamerához lép, vállára emeli.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Semmit. Menjünk vissza a
                         többiekhez.

               BELSŐ.POLGÁRMESTER SZOBÁJA - NAPPAL

               A kamera a Polgármestert veszi, aki egy alacsony, köpcös ki
               ember. A férfi egy nagy fotelban ül, mosolygósan, hunyorogva
               felelget a Riporternő kérdéseire, miközben lassan rágyújt. 

                                   POLGÁRMESTER
                         Nem, én nem nagyon tudok a
                         falunkban ilyesmiről. Általában
                         mindenről tudok, ami itt történik.
                         Nemcsak azért, mert én vagyok a
                         polgármester, hanem azért is, mert
                         a bátyámé a kocsma (oldalt int, az
                         ablak irányába), és ott aztán az
                         emberek tényleg mindent
                         elkotyognak.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Nem is hallott még erről a 
                         jelenségről?

                                   POLGÁRMESTER
                         (bambán) Miről?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Amiről az előbb kérdeztem: a
                         csicskáztatásól, a tartókról.

                                   POLGÁRMESTER
                             (elgondolkodik) De,
                              hallani hallottam. Azt
                              mondják, lent az
                              Alföldön, a tanyákon ez
                              nagyon megy.

               A kamera most a csoport többi tagját mutatja, akik a
               Polgármesterrel szemköz ülnek, állnak. A Riporternő egy
               széken foglal helyet, arcán csalódás. A Szerkesztő a falnak
               dőlve üzenetet olvas telefonján. A Sofőr egy szendvicset
               majszol a sarokban állva.

                                   POLGÁRMESTER (K.K)
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                         Nézzék, szerintem ez egyébként egy
                         igen nehezen megfogható dolog. 

               A kamera visszavált a Polgármesterre.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Hogy érti?

                                   POLGÁRMESTER
                         Nem biztos, hogy mindig jó szívvel
                         közbe tudnék lépni, ha ilyesmivel
                         találkoznék. Tudja, milyen az élet.
                         Van, akinek összejön, van, akinek
                         nem. Na, hát itt, a mi környékünkön
                         több a nem. Az emberek iszonyatos
                         mélynyomorban élnek. Olyan dolgok
                         vannak, hogy maguk azt el sem
                         hinnék.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Meséljen pár ilyen dolgot.

               A Polgármester kezével nemet int.

                                   POLGÁRMESTER
                         Nem, nem akarom itt kiteregetni a
                         szennyest, meg lejáratni azokat,
                         akik bíznak bennem. Elég annyi,
                         hogy sokan napi szinten éheznek. Ha
                         volna olyan lehetőség, hogy fizikai
                         munkáért cserébe valaki etetné
                         őket, én szíves örömest szemet
                         hunynék a dolog fölött.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Önök hivatalból nem tudnak
                         segíteni?

                                   POLGÁRMESTER
                             (legyint) Rég elfogyott  a
                              közmunkapénz. Az
                              alkalmazottak számát egy
                              főre redukáltuk, Marikára
                              (kifelé mutat, az
                              előszoba irányába). Nem
                              tudok már mit csinálni.
                              Évek óta veszteségesek
                              vagyunk.
                              Igen...(elgondolkodik) ez
                              a falu, (sípolás) halálra
                              van ítélve.

20



                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Mit mondott?

               A kamera a faltól előrelépő Szerkesztőt mutatja.  A Sofőr és
               a Riporternő is a kérdező felé fordul.

                                   POLGÁRMESTER (K.K)
                         Mikor?

                                   SZERKESZTŐ
                         Milyen falu? 

                                   POLGÁRMESTER (K.K)
                         Hát, ahol most vannak: (sípolás)

                                   SZERKESZTŐ
                             (megrökönyödve) Nem
                              (sípolás)-ban vagyunk?

               Ismét a Polgármestert látjuk.

                                   POLGÁRMESTER 
                             (nevetve) Nem. Az tizenöt
                              kilométerrel odébb van.
                              (látszik, még mindig tart
                              a nevetési ingere, de
                              elnyomja) Ne
                              haragudjanak, múlt ősszel
                              leesett a
                              helységnévtáblánk. Vissza
                              kellett volna már raknom,
                              csak mindig kimegy a
                              fejemből...

               Pár másodpercig mindenki hallgat, aztán a Sofőr is felnevet.
               A kamera a csoport felé fordul. A  Riporternő összecsukja az
               ölében tartott mappát, elteszi töltőtollát, és feláll.
               Mögötte a Szerkesztő még mindig mozdulatlanul bámul maga elé.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nos, azt hiszem, akkor végeztünk,
                         köszönjük az interjút.

               A kamera a Polgármestert mutatja, aki széles mosollyal
               válaszol.

                                   POLGÁRMESTER
                         Én köszönöm, drágám. Vigyázzanak
                         magukra hazafelé.
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               KÜLSŐ.FALU UTCÁJA - NAPPAL 

               A Riporternőt látjuk, ahogy a kocsihoz siet. A Sofőr kinyitja
               előtte az ajtót. A lány indulatosan behajol, kiveszi a Sofőr
               cigarettáját, kihúz belőle egy szálat.

                                   LÁNY
                         (a Sofőrnek) Szabad?

               Az bólint, tüzet is ad. A Riporternő rágyújt, mélyen leszívja
               a füstöt, előre figyel. A kamera arra fordul, amerre néz.

               A polgármesteri hivatal felől érkezik a Szerkesztő. Zavart,
               nem néz a kamerába.

                                   SZERKESZTŐ
                         Nézd, sajnálom, ezt elnéztem.

               Zsebéből előveszi a gps-t.

                                   SZERKESZTŐ
                         Nem tudom, mi van ezzel a szarral.

                                   RIPORTERNŐ
                             (dühét elnyomva) Nem az a
                              baj, hogy elnézted. Hanem
                              hogy meg se fordult a
                              fejedben, hogy esetleg
                              nekem van igazam.

                                   SZERKESZTŐ
                             (a Riporternőhöz lép,
                              elhajtja a cigarettát
                              tartó kezét) Jó, rendben,
                              bocsánatot kérek. Ha most
                              elindulunk...(a kamerába
                              néz) Nem kapcsolnád ki
                              végre?)

               A lány elrántja magát a fogásból.

                                   RIPORTERNŐ
                         Hagyj.

               Arrébb lép, mélyet szív a cigiből, felfelé fújja a füstöt.
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                                   RIPORTERNŐ
                         Nem indulunk most el. Szomjas
                         vagyok, éhes vagyok.(körbenéz)
                         Ráadásul szerintem a polgármester
                         hazudik.

                                   SZERKESZTŐ
                             (hátrébb lép, kissé
                              sértődött) Igen? És
                              akkor?

                                   RIPORTERNŐ
                         Ő maga mondta, hol lehet infót
                         szerezni, nem? (előremutat) A
                         kocsmában.

               A földre dobja a cigarettát, indulatosan eltapossa, majd
               határozottan megindul előre.

                                   RIPORTERNŐ
                             (hátraszólva) Ki tart
                              velem egy sörre és egy
                              pálinkára?

               A kamera a Szerkesztőre irányul. Ő csak nézi a távolodó
               lányt, majd lemondóan int.

                                   SZERKESZTŐ
                         Menjetek utána. Én beülök a
                         kocsiba.

               BELSŐ.KOCSMA - NAPPAL

               A kamera körbepásztázza a kocsmabelsőt. Néhányon ülnek az
               asztaloknál a kopott kis helyiségben. A Riporternő a pultnál
               áll, rajta állapodik meg a fókusz. A lány épp felhajt egy
               kupica pálinkát. Tőle nem messze a pultos elgondolkodva
               figyeli, majd észreveszi a kamerát.

                                   PULTOS
                         Maguk filmet csinálnak?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem egészen. Nem film. Riport.

                                   PULTOS
                         Nem szeretnék benne lenni.
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                                   OPERATŐR (K.K)
                         Rendben, főnök.

                                   RIPORTERNŐ
                         Adjon inkább még egy pálinkát, ne
                         akadékoskodjon itt.

               A Sofőr a lány mellé siet, körbenéz. Az Operatőr is odalép
               hozzájuk. Megérkezik a pálinka, a Sofőr lefogja a Riporternő
               érte nyúló karját.

                                   SOFŐR
                         Nem lesz ez sok éhgyomorra?

               A Riporternő rápillant, majd szó nélkül kivonja csuklóját a
               fogásból, elveszi a poharat, felhajtja tartalmát. Megfordul,
               végignéz a kocsma közönségén, az őt figyelő férfiakon.

                                   RIPORTERNŐ
                         Figyeljenek...

               Zsebébe nyúl, előveszi tárcáját, belenéz.

                                   RIPORTERNŐ
                         Van nálam háromezer forint annak,
                         aki tud mesélni nekünk a
                         csicskáztatásról. Ötezer annak, ki
                         elvezet egy...tartóhoz. Egy ilyen
                         büdös rabszolgatartóhoz...

                                   SOFŐR
                             (megfogja a lány vállát)
                              Na, ezt most hagyjuk
                              abba.

               Kifelé tuszkolja a Riporternőt. Az próbál ellenállni, kivonni
               magát a szorításból.

                                   RIPORTERNŐ
                         Engedjen el, nem hallja...!

                                   PULTOS (K.K)
                         És fizetni ki fog?

               A kamera a Pultosra irányul. Az Operatőr motoz valamit, majd
               pénz dob a férfi elé.
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                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (a Sofőrnek) Hagyjon már, csak a
                         munkámat akarom...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Ez elég lesz?

               Csattanás. 

               A kamera a Sofőr és a Riporternő felé pördül. Már az ajtónál
               állnak. Mellettük a falon csorog le valami, talán sör, a
               lábuknál üvegcserepek.

               A Sofőr eszmél előbb a dermedtségéből: kinyitja az ajtót, és
               kilöki rajta a lányt. Az Operatőr és a kamera utánuk lódul.

               KÜLSŐ.FALU UTCÁJA - NAPPAL

               A Riporternő megy elöl, szorosan mellette a Sofőr.

                                   RIPORTERNŐ
                             (dühöngve, kissé részegen)
                              Ezek a parasztok
                              megdobtak egy pohárral!
                              El sem hiszem.

                                   SOFŐR
                         Maga provokálta őket...

               Odaérnek az autóban ülő Szerkesztőhöz, aki közeledtükre
               kiszáll.

                                   SZERKESZTŐ
                         Na, mi volt? Szereztél infót?

                                   RIPORTERNŐ
                         (mogorván) Nem igazán.

                                   SOFŐR
                         Legfeljebb egy-két barátot.

                                   SZERKESZTŐ
                         Miért, mi történt?
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                                   RIPORTERNŐ
                         (legyint) Áh, mindegy, hagyjuk...

                                   SZERKESZTŐ
                         Rendben. Akkor indulhatunk végre?

                                   RIPORTERNŐ
                         Ja, húzunk ebből a sárfészekből...

               A Szerkesztő előre mutat a nő, a Sofőr és az Operatőr mögé.

                                   SZERKESZTŐ
                         Oké, de ő mit akar?

               Mind megfordulnak, a kamera is.

               Az út közepén egy lerobbant kinézetű, koszos ruhájú, borostás
               férfi, a Részeg áll.

                                   RÉSZEG
                         (motyogva, elmosódottan) Na, hol
                         van az az háromezer forint?

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               Az autó lassan halad az utcán. A kamera előre szegeződik,
               majd kissé oldalt fordul. 

                                   RÉSZEG (K.K)
                         Azé' az jó, hogy itt nálunk
                         nincsenek távolságok...

               A Riporternő és az Operatőr közé beszorulva ott ül a Részeg a
               hátsó ülésen. A Riporternő, amennyire lehet, elfordul tőle,
               orra elé papírzsebkendőt tart.

               A Részeg hirtelen előre mutat.

                                   RÉSZEG
                         Ott menj balra.

                                   RIPORTERNŐ
                         Remélem, már nincs messze.
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                                   OPERATŐR (K.K)
                         Ja, én is.

               A kamera előre szegeződik, látjuk, hogy az utca, amibe
               bekanyarodnak, kivezet a faluból. A végében, az utolsó ház
               után csak hegyek, erdő.

                                   RÉSZEG (K.K)
                         Az utolsó ház jobbra. A legutolsó.
                         Abban lakik az Öregasszony, akiről
                         beszéltem.

               Az autó megáll a utolsó ház előtt. 

               Leromlott állapotú épület, kerítés nincs, az udvaron gaz, a
               hátsó udvarban elvadult gyümölcsfák, egy fészer, nagy halomba
               rakott, durvára vágott farönkök.

               KÜLSŐ.AZ ÖREGASZONY UDVARA - NAPPAL

               A Részeg megy elöl, dűlöngélve a ház ajtaja felé tart, közben
               hátra-hátrafordulva magyaráz.

                                   RÉSZEG
                         Szóval néha megkér, hogy hozzak
                         neki pálinkát a boltból, mert ő már
                         nem nagyon  mozdul ki. Ilyenkor, ha
                         beiszik, szokott mesélni a lányról,
                         aki a másik faluból jár át hozzá
                         segíteni. Valami rokonok lehetnek.
                         Na, ez a lány meg őneki mesél olyan
                         cifra dolgokat, amikről a kishölgy
                         kérdezett. 

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Szomszéd falu? Hol?

               A Részeg megáll, elmutat egy irányba. A kamera követi ujja
               irányát, a faluból kivezető út, a hegyek felé.

                                   RÉSZEG (K.K)
                         Ott van. A hegyen túl.

               A kamera visszatér a Részeg alakjára, aki az Öregasszony
               házának ajtajához lép, majd erősen megveri deszkáját.

                                   RÉSZEG
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                         Margó néni! Hahó! Én vagyok az,
                         Péter. Vendégeket hoztam.

               Várnak, semmi zaj nem jön bentről.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Talán meghalt. (felvihog)

               A kamera a városiak kis csoportjára fordul. Ott állnak
               bizonytalanul, egy csomóban az udvaron.

               Ajtó nyikordul.

               A kamera a keletkező ajtóhasadékba zoomol. Egy vén, ráncos
               arc bukkan hunyorogva a fénybe. 

                                   ÖREGASSZONY
                         Mit akarsz, fiam?

               BELSŐ.AZ ÖREGASSZONY HÁZA - NAPPAL

               A Riporternő pénzt ad a Részegnek, aki átszámolja, majd
               tréfásan tiszteleg.

                                   RÉSZEG
                         Stimmelünk, Isten fizesse vissza,
                         és minden jót.

                                   RIPORTERNŐ
                             (sóhajtva) Magának is.

               A Részeg kilép az ajtón.

               A Riporternő a szoba belseje felé fordul, mögüle látjuk a
               helyiség képét.

               A Sofőr az asztalnál ül, a Szerkesztő a fal mellett áll. Az
               Öregasszony is az asztalnál ül, zöldséget pucol egy nagy
               lábasba.

                                   SZERKESZTŐ
                         Szóval, maga szerint ez a lány, a
                         szomszéd faluból, ismer ilyen
                         embereket?
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                                   ÖREGASSZONY
                         Hát, elég sokat mondja, hogy ennél
                         meg annál megint megbetegedett az
                         egyik dógos.

                                   SZERKESZTŐ
                         "Dógos"?

                                   ÖREGASSZONY
                         Így hívják ezeket... ott vannak,
                         ott kosztolnak más házánál, valami
                         lyukban élnek, és reggeltől estig
                         dógoznak a háziaknak, mint a
                         bolond. De nekik már ez is elég. A
                         legtöbbje iszákos, semmire se jó
                         ember.

                                   RIPORTERNŐ
                             (indulatosan, közelebb
                              lépve) Azért talán ennél
                              mégis többet
                              érdemelnének.

               Az Öregasszony felnéz rá, vaksin, hunyorogva végigméri. Nem
               válaszol, ismét a répát kezdi pucolni.

                                   SZERKESZTŐ
                             (sietve, előzékenyen)
                         A kolléganőm úgy érti, hogy
                         senkinek nem kellene ilyen
                         kiszolgáltatott helyzetbe kerülnie.

                                   ÖREGASSZONY
                             (vállat vonva) Hát, én nem
                              tudom. Ott, abba' a
                              faluba mindig így ment.
                              Már az öreganyám is
                              mesélte, hogy a föld
                              alatt tartják ott egymást
                              az emberek...

               A Riporternő az órájára néz.

                                   RIPORTERNŐ
                         És mikor várható ez a lány? Mikor
                         jön magához?

                                   ÖREGASSZONY
                             (bólogatva) Mára mondta.
                              Azt mondta, kitakarít,
                              meg hoz húst a levesbe.
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               A Riporternő az Operatőrhöz hajol.

                                   RIPORTERNŐ
                             (súgva) Addig csinálj
                              körben egy svenket.
                              Nagyon durva ez a hely.

               A kamera körbemozog a fal mentén. Felveszi a kormos
               tűzhelyet, a mocskos falakat, a pókhálós sarkokat, a kopott,
               csupa sérülés szekrényt, benne a csorba poharakkal. Az egyik
               pohárnak döntve fiatalember megsárgult fényképe.

               A kamera elidőz a képen.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Ez nem a...

                                   ÖREGASSZONY (K.K)
                         Na, fránya tűz...folyton leég.

               A kamera a tűzhely előtt görnyedő Öregasszonyra fókuszál. Az
               kiegyenesedik, a Sofőr felé fordul.

                                   ÖREGASSZONY
                         Aranyom, behozna nekem egy kis fát
                         hátulról? 

               A Sofőr felállna, de az Operatőr előrelép.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Majd én  megyek. Akarok egy-két
                         felvétel csinálni odakinn...

               KÜLSŐ.AZ ÖREGASZONY UDVARA - NAPPAL

               A kamera körbemozog a ház előtti gazos téren, majd az
               Operatőr hátrafelé indul. 

               Egy farakáshoz ér, előtte tőke, beleállítva egy fejsze.
               Mögötte fészer, arrébb, a kert felé tyúkólak. 

               A telek hátsó fele hajdan kert lehetett, mára elvadult
               bozótos néhány korcs gyümölcsfával.
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               A kamera a tyúkólakhoz mozog, rájuk fókuszál. A dróthálón túl
               semmi mozgás.

               Valami zaj hallatszik, a kamera irányába pördül, a fészer
               felé. Vastag, durva deszkákból összetákolt építmény. Az
               Operatőr odasétál két deszka illeszkedéséhez, és "benéz" a
               résen a kamerával.  

                                   OPERATŐR (K.K)
                             (nyögve)Pfhű. Micsoda
                              bűz...

               Mintha árny moccanna odabenn a padlón, aztán újból reccsen
               valami. A kamera és az Operatőr hátrahőköl.

                                   OPERATŐR (K.K)
                             (kissé riadtan) Hahó! Van
                              itt valaki?

               Az Operatőr pár másodpercig a sötétséget pásztázza, majd
               valamivel motoz a kamerán, mert az bemozog.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Lámpa, lámpa, lámpa...

               A kamera oldalából fény tör elő. Az Operatőr ismét ráközelít
               a résre. Odabenn, a fénycsóva által megvilágítva
               szerszámokat, szénahalmokat látni. Aztán valami furcsa dolog
               tűnik a képbe, sápadt testfelület talán?

                                   LÁNY (K.K)
                         Hahó!

               Az Operatőr - és a kamera - oldalt pördül.

               Tizenöt, tizenhat év körül lány áll a favágó tőke mellett.
               Szakadt farmerben, piszkos pólóban és kopott kapucnis
               felsőben van. Egyáltalán nem ijedten, inkább kíváncsian
               méregeti az idegen fiatalembert.

                                   LÁNY
                         Maga miféle filmet forgat?

               Az Operatőr ellép a fészertől, leengedi a kamerát
               derékmagasságba.

                                   OPERATŐR (K.K)
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                         Én csak zajt hallottam, és...

               A Lányhoz sétál, kezet nyújt. A Lány elfogadja.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         András.

                                   LÁNY
                         Üdv. (kivár)

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Ööö...mi egy riportműsort
                         készítünk. A néni említette, hogy
                         te talán tudnál segíteni. 

                                   LÁNY
                         Én? (felnevet) Hát, ez érdekes..

               Kirántja a baltát a tőkéből. A Operatőr hátrébb lép, mire a
               Lány ismét nevet.

                                   LÁNY
                         Ne ijedjen meg. (a ház felé néz)
                         Többen vannak?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Igen, a többiek odabenn vannak.

                                   LÁNY
                         Akkor menjen be maga is, András.
                         Mindjárt megyek, csak viszek húst a
                         nyanyának...

               Az Operatőr engedelmesen megindul, majd megtorpan. 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Az előbb hallottam valamit a 
                         fészerben...

               A Lány legyint, meglóbálja a fejszét.

                                   LÁNY
                         A tyúkok. Most ott tartja őket. Na,
                         de megyek is, elkapok egyet.

               Elsétál az Operatőr mellett, majd visszafordul.
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                                   LÁNY
                         (mosolyogva)Fel akarja venni?

                                   OPERATŐR
                         Nem. (észbe kapva) De jut eszembe: fát kell bevinnem!

               BELSŐ.AZ ÖREGASSZONY HÁZA - NAPPAL

               A Lány egy tálban véres húsdarabokat rak az asztalra. 

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (súgva) Jézusom, milyen hús ez?

               A kamera egy másodpercre a Riporternő felé fordul. A nő egész
               közel, szorosan az Operatőr mellett áll. Most előrelép.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (súgva) Azt mondta, csirke...

               Az Öregasszony mohón felkapja a tálat, és a tűzhelyhez megy
               vele. A tűzhelyen nagy fazékban fő a leves.

               A Sofőr változatlanul a helyén ül, a Szerkesztő az egyik
               sarokban telefonál.

               A Lány megtörli kezét egy konyharuhába, majd a leül. Felnéz,
               egyenesen a vele szemben álló Riporternőre.

                                   LÁNY
                         Tetszik a haja.

                                   RIPORTERNŐ
                         Kösz.

                                   SZERKESZTŐ
                         Nem hallak jól, figyelj, később
                         visszahívlak. Addig ne csinálj
                         semmit, ezt még Kováccsal le kell
                         tisztáznom.

               A Szerkesztő elveszi fülétől telefonját.

                                   SZERKESZTŐ
                         Vacakol a hálózat...alig hallani
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                         ebben a szarban valamit.

               A Lány, aki eddig a Riporternőt bámulta, most feléje fordul.

                                   LÁNY
                         Nem nagyon van térerő. A hegyen túl
                         (kifelé int) még kevesebb lesz. 

                                   SZERKESZTŐ
                         Klassz.

               A Szerkesztő egy széket húz a Lány elé, leül vele szembe úgy,
               hogy a Riporternőnek közben arrébb kell állnia.

                                   SZERKESZTŐ
                         Na, kislány, akkor térjünk a
                         lényegre...

                                   LÁNY
                         (élesen) Nem vagyok már kislány.

                                   SZERKESZTŐ
                             (kezét bocsánatkérőleg
                              felemelve) Oké, ez a
                              beszéd. Szóval.
                              Azért jöttünk, hogy
                              filmet forgassunk olyan
                              emberekről, akik másokat
                              fogva tartanak, hogy
                              dolgoztassák őket. Azt
                              hallottuk (körbeint),
                              hogy te a másik faluban
                              ismersz ilyeneket. Így
                              van?

                                   ÖREGASSZONY (K.K)
                         Mondtam, hogy így van...

                                   LÁNY
                         (élesen) Ne szólj bele, nyanya. 

               A Lány végigméri a Szerkesztőt, majd a Riporternőt, aki karját
               összefűzve, türelmetlen testtartásban várja a választ.

                                   LÁNY
                         Mondjuk igen. Ismerek. És akkor mi
                         van?

                                   SZERKESZTŐ
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                         Nagyszerű. Meg tudnál nekünk odaát
                         mutatni egy-két ilyen házat?
                         Csinálnánk pár felvételt. Csak úgy,
                         okosan, csöndben...

               A Lány hátradől székén, majd észreveszi a Sofőr előtt heverő
               cigarettásdobozt és öngyújtót.

                                   LÁNY
                         (a Sofőrnek) Ad egy cigit?

               A Sofőr felé tolja a paklit. A Lány kivesz egy szálat, mohón
               rágyújt, letüdőzi  füstöt, majd a Riporternő felé fújja. Az
               színpadiasan elhessegeti arca elől a füstöt.

                                   LÁNY
                         Tőlem mehet a dolog. De csak
                         később, ha sötét lesz. Nem akarom,
                         hogy meglássák, hogy én vittem
                         magukat oda...

                                   SZERKESZTŐ
                         Rendben.

                                   LÁNY
                         És mi lesz a fizetségem?

               A Riporternő gúnyosan felnevet. A Szerkesztő felpillant rá,
               majd ismét a Lányra figyel.

                                   SZERKESZTŐ
                         Mi szeretnél?

               A Lány azonnal a Riporternő csuklóján lévő aranyórára mutat.

                                   LÁNY
                         Azt.

               Csönd áll be. A kamera a Riporternőre közelít.

                                   RIPORTERNŐ
                         Szó sem lehet róla.

                                   LÁNY
                         (megvonja vállát, a földre hamuzik)
                         Akkor nincs üzlet.
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               A Szerkesztő mélyet sóhajt, feláll, a Riporternőhöz hajol.

                                   SZERKESZTŐ
                         Légy szíves, gyere ki egy kicsit. 

               Az ajtóhoz vonja a Riporternőt, kinyitja az ajtót,
               kituszkolja rajta.

               KÜLSŐ.AZ ÖREGASZONY UDVARA - NAPPAL

               A Szerkesztő és a Riporternő szemben állnak egymással az ajtó
               előtt. Fojtott hangon  beszélgetnek. A kamera a nyitva
               hagyott ajtó résén át veszi őket.

                                   SZERKESZTŐ
                         Most mi bajod van? Eddig te
                         nyomultál...most mi van?

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem tetszik nekem ez a kis ribi.
                         Valami nem okés vele. Szerintem
                         rossz helyen járunk, csak meg akar
                         kopasztani minket.

                                   SZERKESZTŐ
                         Én pont másképp látom. Úgy néz ki,
                         megütöttük a főnyereményt.
                         Átmegyünk, és csinálunk pár vadító
                         éjszakai jelenetet, Blair witch-es
                         stílusban. De ehhez te is kellesz,
                         úgyhogy ne játszd meg magad.

                                   RIPORTERNŐ
                             (sértődötten) Ezt hogy
                              érted? Mi az hogy ne
                              játsszam meg magam?

                                   SZERKESZTŐ
                         Egy kicsit átveszem az irányítást,
                         és máris besértődsz.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem erről van szó. Csak nem tetszik
                         a dolog. És az órát is...tőled
                         kaptam. Remélem, emlékszel még.

                                   SZERKESZTŐ
                         (megenyhülve) Hát persze, hogy
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                         emlékszem. De ez csak egy óra. Majd
                         veszek másikat.

               A Szerkesztő végigsimítja a Riporternő arcát, aki először
               elrántja fejét, majd hagyja magát. A kamera visszahúzódik a
               házba.

               BELSŐ.AZ ÖREGASSZONY HÁZA - NAPPAL

               A kamera a Lány csuklóján csillogó órára fókuszál, majd
               távolít, végül az egész szobabelső látszik.

               Mindenki majdnem ugyanúgy helyezkedik el, csak a Riporternő
               nincs a helyiségben.
               AZ Öregasszony az ablaknál ül, kötöget, mögötte néha az
               ablakon át feltűnik a Riporternő fel-alá sétáló alakja
               odakinn az úton, az autó mellett.

                                   LÁNY
                         Akkor (órájára néz) amint lemegy a
                         nap, úgy egy óra múlva indulunk.
                         Gyalog megyünk, nem az úton, hanem
                         az erdőben...

                                   SOFŐR
                         Gyalog? Miért?

               A Lány ránéz, fejcsóválva, felemelt ujjal magyaráz neki.

                                   LÁNY
                         Ez egy kis falu, oké? Azonnal
                         kiszúrnák az autót, és azt nem
                         akarjuk, nem igaz?

                                   SZERKESZTŐ
                         Igen. Az nem lenne jó. Messze van? 

                                   LÁNY
                         (legyint) Tíz perc. Gyalog.

                                   SZERKESZTŐ
                         Oké, de azért lesz valaki, akivel
                         tudunk majd egy interjút is
                         csinálni?

                                   LÁNY
                         Például velem.
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               A Szerkesztő felnevet, mire a Lány arca azonnal elkomorul. A
               Szerkesztő észreveszi ezt.

                                   SZERKESZTŐ
                         (sietve) Ne haragudj, de
                         félreértesz. Én olyasvalakire
                         gondoltam, aki embereket tart. Aki
                         ezzel foglalkozik, vagy
                         foglalkozott.

               A Lány büszkén kihúzza magát.

                                   LÁNY
                         Akkor megint csak ajánlom magamat.
                         A családunknak van két dógosa.

               Dermedt csönd áll be, a férfiak mereven bámulnak a Lányra.

                                   SOFŐR
                         (füttyentve) Ez igen...

                                   SZERKESZTŐ
                         Hát, akkor tényleg te vagy a mi
                         emberünk, kislány, vagyis, ifjú
                         hölgy. Esetleg az apádat is be
                         tudnád szervezni egy interjú
                         erejéig?

               A Lány elgondolkodik, majd megvonja vállát.

                                   LÁNY
                         De ugye nem fogják mutatni az
                         arcát?

                                   SZERKESZTŐ
                         Természetesen nem.

                                   LÁNY
                         És tudnak valamit fizetni neki is?

                                   SZERKESZTŐ
                         (óvatosan) Valamennyit igen. Nem
                         sokat.

               A Lány a kezét nyújtja felé.

                                   LÁNY
                         Akkor megegyeztünk.

38



               A Szerkesztő elfogadja a kézfogást.

                                   SZERKESZTŐ
                         Úgy legyen.

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - ALKONYAT 

               A Sofőr az autónak dőlve cigarettázik, most épp belehunyorog
               a kamerába. Odasétál mellé a Szerkesztő

                                   SZERKESZTŐ
                         Adnál egy cigit? Kemény volt ez a
                         nap.

               A Sofőr a zsebébe nyúl.

               A kamera elfordul tőlük.

               Arrébb, az úton a Riporternő jegyzettömbjébe ír valamit.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Szeretném, ha velünk tartanál.

               Ismét a Szerkesztőt és a Sofőrt látjuk, kissé oldalról. A
               Sofőr megvonja vállát.

                                   SOFŐR
                         Általában a kocsival szoktam
                         maradni. Nehogy szétlopják...

               Tüzet ad a másiknak, aki mélyet szív a cigarettába, bólint.

                                   SZERKESZTŐ
                         Jó, oké, általában igen, de most
                         azért jó lenne, ha jönnél. Elkellne
                         a segítség...

               A Sofőr nem válaszol, néz rá, cigarettázik.

               A Szerkesztő hátrébb lép.

                                   SZERKESZTŐ
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                         Rendben. Elszámolunk majd neked 
                         némi többletköltséget...na, így jó?

                                   SOFŐR
                         Akkor meggondolandó. Bár nem
                         tetszenek ezek az arcok. A
                         kiscsajtól kiráz a hideg. 

               A Szerkesztő felröhög, bólogat.

                                   SZERKESZTŐ
                         Engem is, baszki. És az a
                         vénasszony...szerinted mikor
                         mosdott utoljára?

               A Sofőr mosolyog.

                                   SOFŐR
                         A múlt században.

                                   SZERKESZTŐ
                         Na, akkor gondold el milyen lehet a 
                         csúnyája...ember!

               Nevetnek.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Láttátok a fényképet a szekrényben? 

               A Szerkesztő az Operatőr felé fordul.

                                   SZERKESZTŐ
                         Milyen fényképet?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Egy fiatalember volt rajta. Olyan
                         volt, mint a...

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Tőlem kezdhetünk.

               A kamera a nő felé mozog. A út közepén áll, haját igazgatja,
               másik kezében piciny sminktükör.

               Hátrafordul, a hegyek felé int, elteszi a tükröt.
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                                   RIPORTERNŐ
                         Így jó vagyok?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Jó vagy, csak állj nyugodtan. Kissé
                         már kevés a fény, de még jó lesz...

               A kamera közelebb megy a Riporternőhöz. Aztán egészen 
               ráközelít felsőtestére.

               A Riporternő belepillant jegyzeteibe, majd leengedi a
               papírokat.

                                   RIPORTERNŐ
                         Mehet?

                                   OPERATŐR
                         Mehet.

                                   RIPORTERNŐ
                         Itt vagyunk (sípolás) falu
                         határában, ahol forrásaink szerint
                         több család is csicskáztatásból,
                         ebből a modernkori
                         rabszolgatartásból él. Az eddig
                         megkérdezett helyiek szerint a
                         munkanélküliség és a szegénység
                         sokakat egyszerűen belekényszerít
                         ebbe a kiszolgáltatott
                         léthelyzetbe. Ugyanakkor jogosan
                         merülhet fel bennünk a kérdés,
                         hogy...

               A kép hátterébe besétál a Lány, kíváncsian les a kamera felé.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Helló! Szia!

               A Riporternő megfordul, dühös, elégedetlen gesztust tesz
               kezével.

                                   RIPORTERNŐ
                         Épp forgatnánk, ha nem zavar!

               A Lány zsebre dugott kézzel közelebb jön, még mindig a
               kamerába bámul. 

                                   LÁNY
                         Látom, hogy forgattok. Engem is
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                         érdekelt mindig a filmezés.

                                   RIPORTERNŐ
                         (gúnyosan) Ennek nagyon örülünk.
                         Majd megnézheted az anyagot a
                         tévében. Úgyhogy most...

               Kifelé mutat a képből. A Lány ránéz, végigméri, majd a kamera
               és az Operatőr felé fordul.

                                   LÁNY
                         (lelkesen) András, megmutatod majd
                         egyszer, hogy kell csinálni?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (kényszeredetten mulatva a
                         helyzeten) Persze, majd megmutatom.

               A Lány nem mozdul, tovább bámul a kamerába. Aztán oldalt néz,
               ki a képből.

                                   LÁNY
                         Lement a nap. Indulhatunk lassan.

               Új aranyórájára pillant.

                                   LÁNY
                         Az órám szerint is...

               A Riporternő felszisszen.

                                   RIPORTERNŐ
                         Ilyen nincs. (összegyűri a
                         jegyzeteit, a földre dobja a
                         lapokat) Ok, hagyjuk ezt. Majd
                         felvesszük valahol Pest határában.
                         Végül is tök mindegy, egyik lyuk
                         olyan mint a másik. 

               A Lány megfordul, kisétál a képből, a hegyek felé. Pár lépés
               után visszafordul.

                                   LÁNY
                         (jó hangosan) Akkor jönnek?

               Ismét elindul, ruganyos léptekkel távolodik.
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                                   RIPORTERNŐ
                         (halkan, a Lányt utánozva) "András,
                         megmutatod majd?"

                                   OPERATŐR
                         (elfojtott nevetéssel) Halkan! Még
                         megsértődik...

               A kamera elfordul, a Szerkesztő és a Sofőr felé, akik a
               cigarettát eldobva közelednek. Utóbbi hátrafordul, és
               beriasztózza a kocsit. 

               Aztán elindulnak a Lány után.

               A kamera még az autó és az Öregasszony házának képét veszi
               pár másodpercig, ahogy az Operatőr lépésben hátrál tőlük.

               KÜLSŐ.BETONÚT - ALKONYAT

               A kis csapat az út szélén ballag, libasorban. Az Operatőr a
               kamerával leghátul. Előtte a Riporternő.

               A Riporternő hátrafordul.

                                   RIPORTERNŐ
                         (súgva) Letörlöd majd ugye azt,
                         amit a vécében vettél fel?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (bizonytalanul) Persze...

                                   RIPORTERNŐ
                         Előtte megtennéd, hogy kiírod
                         nekem?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Rendben. Miért?

                                   RIPORTERNŐ
                         Emléknek. Rólad

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Emlék?

               A Riporternő csak bólint, majd előrefordul.
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               KÜLSŐ.BETONÚT - ALKONYAT

               A lány az erdő szélén, az útmenti árok mellett áll. A kis
               csapat felzárkózik köré. A lány az erdőbe mutat.

                                   LÁNY
                         Most már közel vagyunk. Be kell
                         mennünk az ösvényre, az erdőbe. Ez
                         végigmegy az út mellett, és a kertek
                         aljáig vezet. Pont jó lesz
                         nekünk...

               Elindul befelé az erdőbe.

               A Szerkesztő mosolyogva felemeli lábát, a kamera felé mutatja
               elegáns bőrcipőjét. 

                                   SZERKESZTŐ
                         Ha ezt tudom, edzőcipőben jövök.

               A Riporternő elhalad mellette, követi a Lány nyomába eredő
               Sofőrt.

                                   RIPORTERNŐ
                         A jó sztoriért mindent fel kell
                         áldozni.

                                   SZERKESZTŐ
                         (bólogatva) Ja, ezt még én
                         tanítottam neked.

               Megindul a csapat nyomába, az Operatőr és a kamera követi.

               KÜLSŐ.ERDEI ÖSVÉNY - ALKONYAT 

               Az Operatőr és a kamera hátul, a sor végén halad ismét. 

               Elöl zaj kél, az Operatőr hamarosan odaér a Sofőr mellé, aki
               egy vastag ágat próbál lábával kettétörni. Észreveszi a
               bekapcsolt kamerát, komoran biccent. 

                                   SOFŐR
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                         A kocsiban hagytam a szuronyt. Nem
                         megyek üres kézzel ilyen helyekre.

               Az ág kettétörik, a Sofőr a hosszabb, karnyi nagyságú részét
               kézbe véve méregeti súlyát.

                                   SOFŐR
                         Jó lesz.

               KÜLSŐ.A FALU SZÉLE - ESTE 

               A csapat roskatag kerítések tövében ácsorog.

               Már egészen besötétedett, de a hold miatt még jók a látási
               viszonyok. 

               A kerteken túl házak, fények, kutyaugatás. 

               A Lány elsétál oldalt, majd mutatja az utat.

                                   LÁNY
                         Arra megyünk.

               Elindul, majd megáll, megfordul.

                                   LÁNY
                         Halkítsák le a mobilokat. Bár
                         általában itt már nincs térerő,
                         azért sose lehet tudni.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (morogva, gúnyosan) Igenis nagyság.

               A kamera a Riporternőre fordul, aki retiküljéből előveszi és
               kinyomja telefonját. Észreveszi, hogy veszik, felpillant a
               kamerába.

                                   RIPORTERNŐ
                         (súgva,viccesen) Ki fogom nyírni...

               A Szerkesztő megy el mellette, meghallja.

                                   SZERKESZTŐ
                         Úgy legyen. De csak ha végeztünk
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                         itt.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem kapcsolod ki a telefonod?

               A Szerkesztő vissza se fordulva válaszol.

                                   SZERKESZTŐ
                         Ugyan már...(körbemutat) Van olyan
                         hívásom, ami több pénzről szól,
                         mint amit itt ez az egész kóceráj
                         ér...

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - ESTE 

               A csoport egy földúton halad, kerítések, kertek közt. A Lány
               megy elöl, nyakát nyújtogatva, lábujjhegyen les be az
               kertekbe. Majd megtorpan, az egyik kerítéshez megy, és két
               deszka közt bekukucskál.

               Aztán visszafordul a csoporthoz.

                                   LÁNY
                         Na, itt van egy.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Egy mi?

                                   LÁNY
                         Egy dógos.

               A csapat a kerítéshez nyomul, mind belesnek. 

               A kamera fahalmokat, összeroskadt fóliasátrat és egy
               ólféleséget vesz.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         (súgva) Hol?

                                   LÁNY (K.K)
                         Az ólban.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (megrökönyödve) Az ólban?
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                                   LÁNY (K.K)
                         Ja. Nincs még olyan hideg...

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Innen nem látni semmit.

               A kamera elmozdul, már a Szerkesztőt látjuk, aki az
               Operatőrre bámul. Fejével a kert felé int.

                                   SZERKESZTŐ
                         Közelebb kéne menned.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Komoly?

                                   SZERKESZTŐ
                         Aha. 

               A Szerkesztő mögött a Riporternő még mindig befelé néz, majd
               a Lányhoz fordul.

                                   RIPORTERNŐ
                         És mi van, ha kemény hideg van?

               A Lány elfordul a kerítéstől, megvonja vállát.

                                   LÁNY
                         Ha fagy van, bevisszük őket a
                         pincébe.

               A Sofőr, aki mindkét beszélgetés alatt a kertet figyelte,
               hátrébb lép, a kamera felé fordul.

                                   SOFŐR
                         Nyugi, megyek veled.

                                   SZERKESZTŐ
                         (elégedetten) Ez a beszéd! Na,
                         nyomás.

               KÜLSŐ.KERT - ESTE 

               A kamera lassan közelít az ól felé.
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               Oldalt fordul. Ott a Sofőr, kezében a bot, a telek elején
               álló, húsz méterre lévő házat kémleli.

               Az Operatőr hátrafordul.

               A kis csapat a kerítés résein át figyeli őket.

                                   SOFŐR (K.K)
                         Csak nyugodtan...

               Az Operatőr lassan mozog előre. Az ól sarkához közelít.
               Amikor eléri, próbál a fából készült oldalfalon rést találni. 

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Elölről!

               A kamera visszafordul a kerítésnél állók felé. A Szerkesztő
               előre mutogat.

               Az Operatőr az ól elejéhez kerül. Egy ajtót talál,
               leláncolva, lakattal  a láncon. A ajtó résén át be tud
               zoomolni, ezt teszi.

               Az ólban sötétség, nem látni semmit. Halk szuszogást hallani
               csak.

                                   SOFŐR (K.K)
                         (türelmetlenül) Na?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Van itt valami. Bekapcsolom a
                         lámpát, és...

                                   SOFŐR (K.K)
                         A francba! Valaki jön!

               A kamera ellendül a réstől, a ház felé fókuszál. 

               Felgyulladt egy hátsó lámpa, ajtó nyílik, alak bukkan fel a
               küszöbön.

               A Sofőrt látjuk, ahogy a kerítés felé fut.

               A kamera utánalódul, döcögős, rángatódzó futás, majd
               fellendülés a kerítésre. Végül, némi kínlódás után az
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               Operatőr átesik a túloldalra, az utcára, a többiek közé.

                                   FALUSI FÉRFI (K.K)
                         Ki van ott?

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Na, húzzunk innen!

               Az Operatőr feltápászkodik, a Sofőr segít neki, és mind
               szaladni kezdenek a földúton.

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - ESTE 

               A csoport egy utcasarkon van. Összegörnyedve lihegnek. 

               Ez már a falu egyik főutcája, nagy közönként utcai lámpák
               világítják meg.

               A Szerkesztő felpillant, körbenéz.

                                   SZERKESZTŐ
                         Hol van a kis ribanc?

               A kamera is körbefordul.

               Négyen maradtak.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Ez jól elhúzott. Az órámmal.

               A Szerkesztő legyint, megindul a kerítés mentén előre.

                                   SZERKESZTŐ
                         Mindegy, menjünk.

               A kamera a másik kettőre fókuszál. A Riporternő megvonja  a
               vállát, aztán a Szerkesztő után indul.

               A Sofőr belebámul a kamerába. Arca feszült.

                                   SOFŐR
                         Nem tetszik ez nekem, öreg.
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               Aztán elindul ő is. Az Operatőr a nyomukba, ismét a sor
               végén.

               KÜLSŐ. A FALU UTCÁJA - ESTE

               A kamera beéri a kis csomóban várakozó, hallgatódzó hármast. 

               Valahonnan nyüszítés, ütések zaja hallatszik.

                                   OPERATŐR
                         (nyugtalanul) Mi ez?

               A Szerkesztő felé fordul, ujját szája elé teszi.

                                   SZERKESZTŐ
                         Csss!

               Aztán előremegy, és a következő ház kerítésének kezdeténél
               megáll, beles a deszkapalánkon.

               Pár pillanat szemlélődés után izgatottan hátrafordul, int a
               többieknek, jöjjenek.

               A csapat odanyomul hozzá, mind alkalmas helyet keresnek a
               leskelődésre. 

               Az Operatőr a kamerával a kapuig megy, majd onnan fókuszál az
               udvaron zajló eseményekre.

               Egy férfi fekszik odabenn a földön, majdnem teljesen meztelen,
               csak az ágyékát fedi valami rongy. Hátán, karjain, combjain
               véraláfutások, zúzódások. Felette dűlöngélő, bizonytalan
               tartású, részeg férfi áll, bottal a kezében. Három
               másodpercenként lecsap, erőtlenül, de dühösen.

                                   RÉSZEG FALUSI
                         Ha még egyszer...

               Ismét üt.

                                   RÉSZEG FALUSI
                         ...elmászkálsz...
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               Ismét lecsap. A földön fekvő felvinnyog.

                                   RÉSZEG FALUSI
                         ...még többet kapsz!

               Újabb ütés. A fekvő már nem is reagál rá. A részeg férfi
               lihegve, tántorogva egyensúlyoz áldozata felett, megtörli
               homlokát, majd lehajol a fekvőhöz, a fülébe kiabálja.

                                   RÉSZEG FALUSI
                         Megértetted?!

               Felegyenesedik, eldobja a botot, hátrébb lép.

                                   RÉSZEG FALUSI
                         Na, jó van. Akkor még kapsz egy
                         tizenegyest, és végeztünk...

               Lendületet vesz, mint aki focilabdába rúg, lába a fekvő
               fejével esik egy vonalba.

               Hirtelen a Sofőr nyomul a képbe.

                                   SOFŐR
                         (ordítva) A kurva anyád!

               A Sofőr a kezében tartott bottal a meglepett falusi fejét
               kezdi ütni, az hátrál, esetlenül védekezik.

                                   RÉSZEG FALUSI
                         Ki a...

               Nem tudja befejezni a mondatot, egy csapás telibe találja
               arcát, összeesik.

               A kamera és az Operatőr a nyitott kerítésajtón át követi a
               Sofőrt az udvarra.

               KÜLSŐ. RÉSZEG FALUSI UDVARA - ESTE

               A Sofőr eldobja a botot, a földön fekvőhöz guggol, leveszi
               kabátját, ráteríti.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
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                         (döbbenten) Ez kemény volt...

               A kamera ráfordul a földön fekvő felett megálló Riporternő és
               a Szerkesztő alakjára.

                                   SOFŐR (K.K)
                         Szerintem itt a vége. Hívni kell a
                         rendőrséget...

               A kamera visszaáll rá, már a kezében a mobil.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Nem, nem, nem...előbb csinálunk egy
                         gyors anyagot.

               A Szerkesztő az elhűlten bámuló Riporternőhöz fordul.

                                   SZERKESZTŐ
                         Készen állsz?

               A nő tétován bólint, egyre a fekvőt nézi.

               A kamera ismét a sebesültre és a mellette guggoló Sofőrre
               fordul.

               A Sofőr elveszi fülétől a telefont.

                                   SOFŐR
                         (dühösen) Nem ad vonalat...

               A fekvő felnyög.

               A Riporternő leguggol hozzá, tétován arcához nyúl.

                                   RIPORTERNŐ
                         Kérem, tud beszélni?

               A fekvő az érintésre kinyitja eddig lehunyt szemét. Meglátja
               az idegeneket, riadtan összehúzza magát.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem kel tőlünk megijednie. Csak
                         válaszoljon egy-két kérdésünkre,
                         és...
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               A fekvőből mély, artikulálatlan sikoly tör elő.

               Mind ellépnek, elhátrálnak tőle.

               Ajtó nyílik - a házból középkorú asszony lép elő. Mikor
               észreveszi a kis csapatot, megdermed, majd gyorsan visszamegy
               a házba, becsapja az ajtót, kulcs csikordul a zárban.

               A fekvő még mindig sikolt.

                                   SZERKESZTŐ
                         Tűnjünk innen! Ez a hülye ránk hozza
                         az összes idiótát!

               Megindul kifelé, a többiek, és a kamera utána. 

               A kapuból a kamera még visszafordul: az összevert alak
               ugyanúgy sikoltozik, mögötte lassan éledezik a részeg falusi.

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - ESTE 

               A csapat a kerítések mentén, árnyékba húzódva halad a falu fő
               utcáján. A távolból még mindig hallani a sérült sikolyát,
               majd hirtelen néma csönd lesz.

               A Sofőr, aki az Operatőr előtt halad, visszafordul, a
               kamerába néz.

                                   SOFŐR
                         (morogva) Na, ennek annyi. És még a
                         botomat is otthagytam.

               Elöl a Szerkesztő megáll, mert útkereszteződéshez értek,
               melyet egy utcai lámpa egész jól megvilágít.

               Mind a Szerkesztő köré gyűlnek.

                                   SZERKESZTŐ
                         (körbenézve, suttogva) És most -
                         merre?

               A kamera is körbefordul.

               A Riporternő az utca végébe mutat.
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                                   RIPORTERNŐ
                         (suttogva) Szerintem onnan jöttünk.
                         Az a kivezető út.

                                   SZERKESZTŐ
                         Biztos? Mert szerintem...

                                   RIPORTERNŐ
                         (dühösen) Ma már egyszer jól
                         elnavigáltál minket, úgyhogy inkább
                         ne okoskodj...

                                   SOFŐR
                         (morogva) Ha itt lenne a kislány,
                         kipofoznám belőle...

                                   SZERKESZTŐ
                         Igaz is, ha most elhúzunk, mi lesz
                         az anyaggal?

                                   SOFŐR
                         Te most komolyan beszélsz, öreg?
                         (körbemutat) Ezek itt őrültek. Itt
                         nem lesz riport...

                                   SZERKESZTŐ
                         (az Operatőrnek) legalább az ólban
                         lévőt felvetted?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem.(bizonytalanul) De megvan a
                         egész este. Ahogy futunk, meg
                         minden. Szerintem ez egészen
                         izgalmas anyag lehet

               Mind rá, a kamerába néznek.

                                   RIPORTERNŐ
                         És még nincs vége...halljátok?

               Távolról halk füttyszó hallatszik. A hang erősödik.

                                   SOFŐR
                         Valaki jön. Mindenki maradjon
                         nyugton....

               Mind hátrébb húzódnak a kerítés tövébe, be az árnyékba.
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               A kereszteződésbe lassan beporoszkál egy fütyörésző
               öregember. Hátán tömött zsák, melyből vörös lé csöpög a
               földre. 

               Az öreg a lámpafénybe érve megáll, cigarettát vesz elő,
               komótosan rágyújt. Tekintete az árnyékban bujkálók felé esik.

               Megmerevedik, lassan leengedi arca elő, majd eldobja az égő
               gyufát. Aztán leengedi válláról a zsákot is, óvatosan a
               földre teszi. 

               Lép párat bizonytalanul a csapat felé. Szemét árnyékolva,
               hunyorogva bámul a csapat irányába, majd arcán döbbent
               felismerés ömlik el.

                                   SOFŐR (K.K)
                         (fojtottan) Észrevett, bazd meg!

               Az öreg megfordul, a zsákot hátrahagyva elrohan.

               A Sofőr előrelép, ki a fénybe. Utána akarna szaladni, fut pár
               métert.

                                   SOFŐR
                         Hé!

               A Sofőr legyint, megáll.

               Mind előrelépnek, el a kerítéstől. A kamera a földön hagyott
               zsákra fókuszál.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Mi van a zsákban?

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Megnéznéd?

               A kamera a Sofőrre fordul. Az a Szerkesztő felé fordul, mert
               az neki címezte a kérdést.

                                   SOFŐR
                         Én? Miért pont én?

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Mert te vagy köztünk a
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                         legkeményebb.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Az nem vér?

               A kamera a Riporternő sápadt arcára közelít. Senki nem
               válaszol, a lány elfordul.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem akarom, hogy megnézze.

               A kamera ismét a  Sofőrt veszi, majd a Szerkesztőt, aki
               kitartóan bámulja a Sofőrt.

               Végül a Sofőr megvonja vállát.

                                   SOFŐR
                         Oké. De sokba fog ez neked
                         kerülni...

               Lassan a zsákhoz ballag, megáll felette. Elgondolkodva
               bámulja, végül lehajol csomójához, bogozni kezdi. 

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Részletes beszámolót kérek!

               A Szerkesztőt látjuk, az Operatőrre mutat.

                                   SZERKESZTŐ
                         Nem is, menj oda, és vegyed!

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (felháborodva, idegesen) Menj oda
                         te. Tessék, itt a kamera.

               A kép elmozdul, belendül, majd megállapodik. A Szerkesztő
               dühösen bámul az Operatőrre, de nem moccan.

                                   SOFŐR (K.K)
                         A kurva anyád!

               A kamera visszafordul a zsák felé. A Sofőr már a földön, úgy
               tűnik, döbbenetében hátrált, és fenekére esett. Nehézkesen
               feláll, a többiek felé fordul. Arca halottsápadt. Egyik keze
               véres, a kamera ráközelít, majd visszazoomol egész alakjára.
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                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         (bizonytalanul, igazából nem is
                         akarja tudni) Na, mi van benne?

                                   SOFŐR
                         (döbbenten csóválja fejét, keresi a
                         szavakat)
                         Ez...egyszerűen...nem...lehet... 

               Oldalról egy falusi szalad be a képbe, kezében balta, és
               futtában leüti a Sofőrt.

               A Riporternő felsikolt.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Mi a...

               Ekkor a másik irányból egy másik, a harmadik utcából pedig
               egy újabb falusi érkezik, mindegyiknél balta, és nekiesnek a
               földre került, vérző fejű Sofőrnek. Az áldozat eltűnik a
               támadók közt, csak sikolyait halljuk, a felcsapódó vért
               látjuk.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Futás!

               Az egyik falusi feléjük fordul.

               Az Operatőr és a hóna alatt tartott, cipelt kamera sebes
               rohanással indul el az utca vége felé, előtte a Riporternő
               fut.

               Pár másodperc futás után az utca végében két férfi alakja
               tűnik fel.

                                   OPERATŐR
                         (kiáltva) Balra, fordulj balra!

               A Riporternő elöl engedelmeskedik, és bekanyarodik balra egy
               kis utcába.

               Pár méter után a Riporternő megtorpan, egy házat méreget.

               A ház sötét, elhagyatottnak tűnik.

                                   RIPORTERNŐ
                         (lihegve) El kell bújnunk. Nem
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                         maradhatunk az utcán...

               A kapuhoz siet, próbálja a kilincset, nem nyílik.

               Aztán fellendül, felmászik a kapu tetejére. Odafentről
               szétnéz, majd riadtan leszól az Operatőrnek.

                                   RIPORTERNŐ
                         Jönnek! Mássz!

               Az Operatőr és a kamera követi a Riporternőt, majd egy
               néptelen, szemetes udvarban érnek földet.

               KÜLSŐ.FALUSI HÁZ UDVARA - ESTE 

               A Riporternő összegörnyedve, óvatosan lépkedve elindul a ház
               mellett hátra, a kert irányába. 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (suttogva) Most mit csináljunk?

               A Riporternő visszafordulva magyaráz.

                                   RIPORTERNŐ
                         (suttogva) Menjünk a kert végébe.
                         Ott talán visszajutunk az erdőbe,
                         ahonnan jöttünk.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Hívni kell a rendőrséget.

               Telefont tart maga elé, tárcsáz, füléhez húzza. Aztán újból
               próbálkozik.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (fojtott dühvel) Nincs vonal!

               KÜLSŐ.FALUSI HÁZ KERTJE - ESTE

               Közben beérnek a kertbe. Farakások, gyümölcsfák közt
               bujkálnak.
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               A Riporternő hirtelen megáll. Kezét felemelve
               mozdulatlanságra inti a másikat is.

                                   RIPORTERNŐ
                         Várj...hallottam valamit!

               Egy árnyékos részen vannak, nagy halom bontott tégla mögött.
               A Riporternő kiles e fedezékből, majd visszalép, hátát a
               téglának veti, piheg. 

               Az Operatőr közben újrahívja a rendőrséget mobilján -
               eredménytelenül.

                                   RIPORTERNŐ
                         Biztos csak valami állat... 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Én nem hallottam semmit. Várj,
                         körbenézek...

               A kamerát a rakás széléhez viszi, kidugja az objektívet,
               körbepásztáz.

               Aztán visszatekeri a filmet, megnézi a felvételt. Csak bokrok
               fák, és hulladék látszódik rajta.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Semmi.

               Ismét a Riporternőt látjuk, aki megtörten bámul maga elé.

               Lassan a szája elé emeli a kezét, szeméből könny indul meg.

                                   RIPORTERNŐ
                         (sírva) Nem tudom elhinni.
                         Hallottad a hangját? Ahogy
                         sikoltott. Mi meg csak álltunk ott
                         és...(zokog)

               Az Operatőr a földre teszi a kamerát. A lábaikat látjuk,
               ahogy a fiatalember a nőhöz lép.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem tehettünk semmit. Puszta
                         kézzel...de felvettem mindent. A
                         börtönbe juttatjuk ezeket a
                         mocskokat, jó?
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                                   RIPORTERNŐ
                         (sírva, elhaló hangon) Jó...

               Pár másodpercig még egymáshoz simulva állnak, aztán az
               Operatőr ellép a nőtől.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Menjünk...

               Felemeli, a vállára teszi a kamerát.

               A Riporternő elindul előtte, kilép a rakás mögül. Mennek pár
               lépést, amikor az árnyékból egy test vágódik a nőnek
               lánccsörgés és morgás kíséretében. 

                                   RIPORTERNŐ
                         (sikoltva) Ne!

               A kamera himbálódzva, rángva mutatja, ahogy az Operatőr társa
               segítségére siet, igyekszik lefeszíteni a támadót a földre
               került Riporternőről. Az ismeretlen vadul küzd, a sötétben
               vonásaiból szinte nem látszódik semmi. 

               Végül az Operatőr hátralép, és többször belerúg az árnyba. Az
               vinnyogva visszahúzódik.

               A Riporternő a földön, hátán kúszva hátrál támadója
               tömegétől, egy fa törzséig jut.

               Az Operatőr bekapcsolja a kamerán lévő lámpát.

               A fény egy meztelen, a nyakán megláncolt szakállas, sovány
               férfit világít meg. A lánca egy sodronyhoz kapcsolódik, mely
               keresztben átíveli a kertet. A férfi vicsorogva, hunyorogva
               bámul a fénybe, miközben a földön ül, kutyaszerű pózban.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (döbbenten) Mi az isten ez...?

                                   RIPORTERNŐ
                         (kimerülten) Egy házőrző.

               A női hangra a leláncolt újra támad, a lány bokájának ugrik,
               megfogja, mert csak azt éri már el, és maga felé kezdi húzni
               a nő testét. Az Operatőr ledobja a kamerát a földre.
               Féloldalasan látjuk, ahogy az Operatőr felragad egy
               féltéglát, majd azzal kezdi verni a támadó kezét, fejét.
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               A rab felüvölt, de csak a sokadik csapásra engedi el a
               Riporternőt, és morogva visszakúszik az árnyékba.

               Az Operatőr felhúzza a nőt a földről, majd arrébb támogatja,
               ki a képből. 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (lihegve) Itt nem tudunk átmenni...

                                   RIPORTERNŐ
                         Igen. Vissza kell
                         mennünk...gyere...

               Az Operatőr a kamerához siet, felkapja, derékmagasságba
               fogja, és gyors léptekkel megindul visszafelé a sántikáló
               Riporternő nyomában.

               KÜLSŐ.FALUSI HÁZ UDVARA - ESTE

               A kapuhoz érve a Riporternő belülről megtalálja a kulcsot,
               kinyitja a zárat, majd résnyire a kaput is, kiles.
               Visszafordul.

                                   RIPORTERNŐ
                         (súgva) Mehetünk...(észbe kapva)
                         Kapcsold ki a fényt!

               Az Operatőr kikapcsolja a kamera lámpáját.

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - ESTE 

               A Riporternő az árnyékban lopakodik az utca vége felé.

               Hamarosan kereszteződéshez érnek. 

                                   RIPORTERNŐ
                         (megálljt int) Jön valaki!

               Valaki futva közeledik a másik utcából. A Riporternő és az
               Operatőr egy fa törzséhez bújnak.
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               A Szerkesztőt látják, amint beér a kereszteződésbe, lihegve,
               riadtan körbepislog, majd az egyik kerítés előtt húzódó
               bokorba veti magát.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (súgva) Szólnunk kellene neki..

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Psszt!

               Futó testek hangja, hamarosan két baltás falusi ér a
               kereszteződésbe. Tanácstalanul megtorpannak, körbefordulnak.
               Egyikőjük aztán abba az utcába mutogat, ahol az Operatőr és a
               Riporternő is bujkál. Megindulnak feléjük.

                                   RIPORTERNŐ
                         (sírva, riadtan) Erre jönnek...

               Mozdulatlanul, dermedten lesik a baltások közeledtét.

               Hirtelen a bokorból felcsipog a Szerkesztő mobilja. A
               falusiak azonnal megtorpannak, megfordulnak.

               A Szerkesztő átkozódva kikászálódik az ágak közül, közben
               nyomkodja mobilját, de nem tudja kikapcsolni, az folyamatosan
               kicseng. A férfi észreveszi a felé induló falusiakat.
               Feltartja kezét, mint aki megadja magát.

                                   SZERKESZTŐ
                         Kérem, ne, beszéljük meg! Mennyit
                         akarnak?

               A két falusi meg se torpan.

                                   SZERKESZTŐ
                         Komolyan: annyit fizetek, amennyit
                         kérnek, csak hagyjanak elmenni....

               A két falusi meg se torpan.

               A Szerkesztő feléjük dobja a mobilt, megfordul, elfutna, de
               megbotlik. 

               A másik kettő már rajta is van, leteperik, lefogják. Az
               egyikőjük kötelet vesz elő zsebéből.

                                   SZERKESZTŐ
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                         Engedjetek el, a kurva...

               A hátán lovagló falusi a baltája végével többször fejbe
               csapja, mire a Szerkesztő elhallgat, elernyed.

               A másik férfi megkötözi a fekvő csuklóit hátul, majd
               felállnak mind a ketten.

               Rövid tanakodás, csöndes pusmogás és mutogatás után megfogják
               az ájult fekvő egy-egy lábát, és húzni kezdik abba az
               irányba, ahonnan érkeztek.

               A kamera a Riporternő halottsápadt arcára fókuszál.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Mi legyen, mit csináljunk? Menjünk
                         utánuk?

                                   RIPORTERNŐ
                         (fejét rázza) Nem tudom.
                         (elkomorodik, döntésre jut) Nem. Ki
                         kell innen jutnunk, majd hozunk
                         segítséget...

               Halk pisszegést hallanak a hátuk mögül.

               Megfordulnak.

               Egy félig nyílt kapuból a Lány les feléjük, integet nekik.

                                   LÁNY
                         (suttogva) Gyertek! Gyertek gyorsan
                         ide!

               A Riporternőt látjuk, aki habozik, nem tudja, mitévő legyen.
               Aztán lehajol, felvesz egy nagyobb követ az árok széléről.

                                   RIPORTERNŐ
                         (suttogva) Ha át akar verni,
                         istenemre én...

               Megindul a Lány felé. Az Operatőr követi.

               A Lány kilép eléjük az utcára, óvatosan behúzza maga mögött a
               kaput, eléjük siet. 
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                                   LÁNY
                         (riadtan suttogva) Velem kell
                         jöjjenek! Elmegyünk a körzeti
                         megbízotthoz...nem lakik messze.
                         Ott biztonságban lesznek.

               Fordulna el, indulna, de a Riporternő megfogja karját, maga
               elé penderíti.

                                   RIPORTERNŐ
                         Te csaltál ebbe a rohadt faluba
                         minket, hogy higgyünk most neked?

               A Lány körbenéz, majd imára kulcsolja kezét, arcán
               kétségbeesett kifejezés.

                                   LÁNY
                         (hadarva) Ne haragudjanak, nem
                         tudtam, hogy ez lesz. Azt hittem,
                         nem csinálnak ilyet
                         idegenekkel...kérem...mennünk
                         kell...

                                   RIPORTERNŐ
                         A körzeti megbízott nincs benne
                         ebben az egészben? (határozatlanul
                         körbeint)

               A Lány elgondolkodik, hátrébb lép, óvatosan kiszabadítva
               magát a másik fogásából.

                                   LÁNY
                         Új ember. Nem tud semmit, vagyis
                         nem sokat. Azt biztos nem tudja,
                         hogy mi történt ma este...és ha
                         megtudja, nagyon mérges lesz...neki
                         van vezetékes telefonja
                         is...jöjjenek...

               Megfordul, elindul.

               A Riporternő a kamerába bámul.

                                   RIPORTERNŐ
                         (kétségbeesetten) Nem tudom.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (bizonytalanul) Próbáljuk meg.
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               Elindulnak a Lány után.

                                   RIPORTERNŐ
                         (halkan) És hova tűntél az előbb? 

               A Lány hátranéz.

                                   LÁNY
                         (halkan) Megijedtem, amikor kijött
                         Lajos bá' a házból. Azt hittem,
                         meglátott, ezért elszaladtam, és
                         elbújtam. Aztán, mikor
                         visszamentem, már nem voltatok ott.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Tudod, mi történt a sofőrünkkel?

               A Lány megáll, megfordul, bevárja őket. Arca kitölti a képet.

                                   LÁNY
                         Nem tudom, de sejtem...Láttam a 
                         vért...

               Aztán elkapja tekintetét, elfordul.

                                   LÁNY
                         (szipogva) Sajnálom...én nem
                         akartam...

               A Riporternő megfogja a Lány vállát, megszorítja.

                                   RIPORTERNŐ
                         Na, jó, elhisszük, csak menjünk
                         már...

               A Lány erőt vesz magán, megindul.

               Befordulnak egy sarkon, majd pár lépés után a Lány az utca
               túloldalán lévő házra mutat.

                                   LÁNY
                         Ott lakik a körzeti megbízott. Ég a
                         lámpa, otthon van.

               Óvatosan körbekémlel, majd átfut az utcán. A túloldalon
               megfordul, int nekik.
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                                   LÁNY
                         Jöjjenek!

               A Riporternő és az Operatőr követi őt.

               A Lány kinyitja a kaput, és belép a körzeti megbízott
               udvarára, majd a bejárati ajtóhoz megy.

               KÜLSŐ.A KÖRZETI MEGBÍZOTT UDVARA - ESTE 

               A kamera végigpásztázza a házat. A két kivilágított ablakban
               semmi mozgás.

               Aztán a Riporternőt látjuk, aki becsukja maga mögött a kaput,
               majd felnéz a kamerába.

                                   RIPORTERNŐ
                         Mi a baj?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem tudom. Nem tetszik ez nekem.

                                   RIPORTERNŐ
                         A lány?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem. Inkább az, hogy nem kifelé
                         megyünk erről az istenverte
                         helyről...Szerintem nem kellene
                         bemenni oda. Úgy érzem, az lenne a
                         legjobb, ha futnánk reggelig, amíg
                         a lábunk bírja.

                                   RIPORTERNŐ
                         (fejét rázva) Én már nem bírom...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Ellophatnánk egy kocsit.

                                   RIPORTERNŐ
                         Te tudod, hogy kell beindítani
                         kulcs nélkül?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (kényszeredetten) Nem...
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               A Riporternő felnéz, a kamera követi tekintete irányát. A ház
               ajtaja nyitva, a Lány lép ki rajta.

                                   LÁNY
                         Jöjjenek gyorsan...

               Visszalép, eltűnik a házban.

               A kamera a Riporternőre szegeződik.

                                   RIPORTERNŐ
                         Menjünk.

               A nő megindul előre, majd belép az ajtón, az Operatőr követi.

               BELSŐ.A KÖRZETI MEGBÍZOTT HÁZA - ESTE

               A Riporternő egy szűk, hosszú előtérbe jut, a kamera követi.
               Jobbra, elöl egy ajtóból fény és televízió hangja szűrődik
               ki. A Riporternő hátrafordul, megvonja vállát, majd megindul
               arra.

               Hirtelen minden fény eloltódik, hátuk mögött valami csattan.
               A Riporternő felsikolt.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (dühösen, döbbenten) Mi az isten?

               A kamera megfordul - a nyitott ajtó immár zárva van mögöttük,
               nem látni ugyanis az utcai lámpák fényét. 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (kétségbeesetten) Ez egy csapda! A
                         kis kurva csapdába csalt minket!

                                   RIPORTERNŐ
                         (sikoltva) Menjünk ki!

               Az Operatőr odabotladozik az ajtóhoz, közben bekapcsolja a
               kamera saját lámpáját.

               A fénycsóva a bezárt ajtóra vetül, az Operatőr hiába
               próbálgatja, nem tudja kinyitni. Hátralép, belerúg a
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               kilincsbe.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (sírós hangon) Mi van? Nem nyílik?

                                   OPERATŐR
                         (kétségbeesetten) Bezártak minket.
                         Fogd meg...

               A kamera átkerül a Riporternőhöz. 

               Az Operatőrt látjuk, aki nekiront vállával az ajtónak, de az
               nem enged.

                                   RIPORTERNŐ
                          (sürgetve) Próbáld még egyszer!

               A nő felsikolt, a kamera a földre kerül, már csak az Operatőr
               lábát látni. Az Operatőr megfordul, a kamerához rohan,
               felkapja.

               A fénycsóva az üres folyosót világítja meg.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (suttogva) Hol vagy?

               Lassan lépeget előre, bevilágít a jobbra nyíló ajtókon. 

               Üres, piszokkal, hulladékkal teli szobák képe tárul elé.

               Elér a legutolsó ajtóig, ahonnan korábban a fény jött. Halk
               szipogást hallani a sötétből.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (suttogva) Halló..?

               Hirtelen felgyullad a fény. 

               Egy mocskos, lerobbant konyhát látunk.

               A Riporternőt a sarokba szögezi, leszorítva tartja egy
               falusi. A férfi egyik keze, tenyere a nő száján, másik
               kezével kést tart a nő nyakához.

               Előttük ott áll egy másik falusi, kezében balta. Most
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               megindul az Operatőr felé.

               Az Operatőr felkiált, megfordul, és a vele szemközti,
               emeletre vezető lépcsőhöz rohan. A kamerát ölben tartja.

               Felszalad a lépcsőn. A lépcső tetején hirtelen elé perdül a
               Lány, és egy sodrófával arcon üti.

               Az Operatőr a földre kerül, a kamera kiesik a kezéből, gurul,
               majd megállapodik, és az üres, poros padlót mutatja.

               Csönd.

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - NAPPAL

               A kamera nehézkesen, imbolyogva fókuszál a fészer belsejére.

                                   LÁNY (K.K)
                         Na, végre...rendben, akkor indulhat
                         a műsor.

               Nagyobb tér, középen T alakban illeszkedő vasrácsokkal
               elválasztva. Így a fészer hátsó traktusa két cellára oszlik.
               A fészer előterében mindenféle lom, autógumik, szerszámok,
               zsákok. Az ide helyezett ablakokból jut fény hátra is.

               A bal oldali cellában a Riporternő áll a rácsba kapaszkodva,
               és a kamerába bámul.

               A jobb oldaliban az Operatőr fekszik ájultan.

               A kamera és a Lány közelebb megy az Operatőr térfeléhez. A
               Lány belerúg a rácsba.

                                   LÁNY (K.K)
                         András, ébresztő!

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (bátortalanul) Kérem...

               A kamera a Riporternőre fordul.

                                   LÁNY (K.K)
                         Mit akarsz?
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               A Riporternő közelebb jön.

                                   RIPORTERNŐ
                         (könyörögve) Engedj ki! Ígérem, nem
                         mondom el senkinek,
                         hogy...(megakad)

                                   LÁNY (K.K)
                         (türelmetlenül) Hogy?

                                   RIPORTERNŐ
                         (kezével körbeint) Hogy mi történt.
                         Csak engedj ki. Elmegyek, elmegyünk
                         szép csöndben, jó?

               A Lány pár pillanatig veszi a Riporternőt, majd élesen
               felnevet.

                                   LÁNY (K.K)
                         Aha. Ööööö...hogy mondtad?
                         (utánozva a Riporternőt korábbról)
                         Épp forgatnék, ha nem zavar...

               Az Operatőr halkan felnyög. A kamera visszatér hozzá, cellája
               elé.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Kérem, ne...

                                   LÁNY (K.K)
                         Szia, András!

               Az Operatőr a fejét fogva feltápászkodik, kábán a kamerába
               bámul. Arcán ütés nyoma, orrából vér folyt, száradt állára.

                                   OPERATŐR
                         (kábán) Mit csinálsz te itt?

                                   LÁNY (K.K)
                         Filmet. Emlékszel? Megígérted,
                         megtanítasz kezelni ezt a vacakot.

               Az Operatőr feláll, a rácsba kapaszkodva körbenéz, észreveszi
               a Riporternőt. Hozzá intézi szavait. A kamera oldalt tér, így
               mindkettejüket egyszerre látni.
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                                   OPERATŐR
                         Jézusom, mi történt?

                                   RIPORTERNŐ
                         Beraktak minket ide. 

                                   OPERATŐR
                         (aggódva) Bántottak?

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem.

               Az Operatőr a kamera felé fordul.

                                   OPERATŐR
                         (erő vesz magán, barátkozósan)
                         Figyelj, engedj ki minket, és nem
                         lesz balhé, oké?

                                   LÁNY (K.K)
                         (unottan) Aha. Persze. Hogy kell
                         közelíteni?

               Az Operatőr közelebb jön.

                                   OPERATŐR
                         Komolyan, kérlek. Te jó fejnek
                         tűnsz. Ne hiszem, hogy azt
                         akarod...

                                   LÁNY (K.K)
                         (élesen) András, kérdeztem valamit
                         tőled.

                                   OPERATŐR
                         (kifújva a levegőt, erőt véve
                         dühén) Oké, jobb oldalt van egy kis
                         pecek. Azt kell tolni felfelé vagy
                         lefelé.

               A kép ráközelít az Operatőr arcára.

                                   LÁNY (K.K)
                         Úh, közelről még szarabbul nézel
                         ki. Ne haragudj, hogy ilyen nagyot
                         ütöttem.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
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                         (hitetlenkedve) Te ütötted le?

               A kamera egy pillanatra a Riporternőre lendül.

                                   LÁNY (K.K)
                         Kuss, ribanc. Nem látod, hogy
                         beszélgetünk?

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Nem kellene így beszélned vele...

               A kép visszatér az Operatőrre.

                                   LÁNY (K.K)
                         (fenyegetően) Mindjárt befogják a
                         száját, ne félj...

                                   OPERATŐR
                         Tessék? Ez mit akar jelenteni?

               A kamera egészen András szemeire fókuszál.

                                   LÁNY (K.K)
                         Hogy mit? (felnevet) Azt jelenti,
                         hogy nektek annyi. 

               Hallgatnak.

                                   OPERATŐR
                         (egyre dühösebben) Nem értem.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (ijedten) András, hagyd! Ne
                         idegesítsd!

                                   LÁNY (K.K)
                         (gúnyosan) Nem érted? Te tényleg
                         ilyen hülye vagy? Mit gondolsz, mit
                         keresel odabenn? Mit gondolsz, mit
                         fogunk veled kezdeni? Hm?

                                   OPERATŐR
                         A rendőrség hamarosan itt lesz.
                         Tudni fogják, hol vagyunk.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Kérlek, hagyd!
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                                   LÁNY (K.K)
                         Nem. Senki nem tudja, hol vagytok,
                         ebben biztos lehetsz. Úgyhogy jó
                         helyetek lesz itt, a fészerben.

                                   OPERATŐR
                         A mobilok. Lenyomozzák őket, és...

                                   LÁNY (K.K)
                         Elégettük őket...

                                   OPERATŐR
                         Akkor is, be tudják mérni az utolsó
                         hívásokat, és...

                                   LÁNY (K.K)
                         És? Igen, jártatok itt. Aztán
                         elmentetek. Ennyi. Most pedig
                         kérlek, mutasd meg, hogy miképp
                         tudom...

               Nyílik a fészer ajtaja. A kamera a hang irányába fordul.

               Négy falusi sorjázik be az ajtón, megállnak a cellák előtt.

               Az egyikőjük viccesen integet a kamerának.

                                   FALUSI FÉRFI 1.
                         Jó, akkor melyik menjen a Rózsihoz?

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Szerintem a nő. Rózsi jobb szereti
                         a nőket, meg öreg, nem tud már
                         nagyon bánni a férfiakkal.

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         Viszont az biztos, hogy a Péter
                         bácsi is akart egy nőt...a vén
                         kujon (röhög).

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Elnézést, uraim...

               A kamera az Operatőrre fordul, aki egészen közel nyomul a
               rácshoz
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                                   OPERATŐR
                         Kérem, beszéljük ezt meg. Nem
                         teszünk feljelentést, ha most
                         azonnal elengednek minket.
                         Megígérjük, hogy nem szólunk
                         senkinek, komolyan...

               A kamera visszatér a négy férfira. Azok pár másodpercig csak
               bámulnak az Operatőrre. Aztán ismét a Riporternő felé
               fordulnak.

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                             (türelmetlenül) Akkor:
                              Péter vagy Rózsi?

                                   FALUSI FÉRFI 1.
                         (vállát vonva) Nekem mindegy.

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         Jó, akkor ezt döntsük el később. Mi
                         legyen a másikkal?

               A négyes ismét az Operatőrre figyel.

                                   OPERATŐR (K.K)
                             (dühösen) Hé,
                              meghallgatnának végre?

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Hát, nem tudom. Nekem ott van az
                         sok fa.

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         Azé', mert a fél erdőt betermelted 
                         a Szilvásból.

                                   OPERATŐR (K.K)
                             (kérlelve) Figyeljenek,
                              kérem, beszéljük meg ezt
                              a dolgot.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (lemondóan, fáradtan) Hagyd.

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         No jó, tőlem elviheted. De akkor
                         majd a harmadikat én kérném. Vagy
                         legalább felesbe.
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                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Persze, rendben. Valakinek
                         ellenvetés?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Milyen harmadikat? (az Operatőrhöz)
                         Szerinted róla beszélnek?

               A kamera most együtt veszi a Riporternőt és az Operatőrt. A
               nő az Operatőrre bámul. Az kitartóan nézi a férfiakat.

                                   OPERATŐR
                         Nem tudom. (erőt vesz magán) Hé,
                         figyeljenek, ha nem engednek el,
                         nagyon megbánják. A börtönbe fognak
                         elrohadni, értik...?!

                                   RIPORTERNŐ
                         Hagyd abba.

                                   OPERATŐR
                         (egyre hangosabban) Megígérem, hogy
                         nem fogják megúszni, ebben biztosak
                         lehetnek, úgyhogy...

               A kamera a férfiak felé fordul, akik eddig egymást közt
               sutyorogtak. Most az egyikőjük a sarokból felvesz egy
               vasrudat, majd az Operatőr cellájához meg, aztán rácsap a
               rudakra.

               Az Operatőr hátraugrik.

                                   OPERATŐR
                         A francba.

               A másik három férfi ezalatt a Riporternő cellájához lép,
               kinyitják az ajtót.

                                   OPERATŐR
                         (ijedten) Hé, mit csinálnak? Mit
                         akarnak?

               A Riporternő hátrál.

                                   RIPORTERNŐ
                         Kérem, ne bántsanak!

               A kamera közelít a nő cellájához. A három férfi benyomul a
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               Riporternőhöz, körbeveszik. 

                                   RIPORTERNŐ
                         (ijedten, könyörögve) Kérem, ne!

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Hagyják békén!

               A negyedik férfi csatlakozik hozzájuk, elállja az ajtót, és
               félig a kamera elől a látványt.

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         Na, kapjuk el.

               A férfiak nekiesnek a sikoltozó nőnek. A földre teperik,
               ketten lefogják, a harmadik a ruháját kezdi tépni.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (üvöltve) Hagyják békén, nem
                         hallják, hagyják őt, megölöm
                         mindannyiójukat, ne, hagyják!

               A kamera az Operatőrre fordul, aki a két cellát elválasztó
               rácshoz ugrik, rázza, rekedtre üvölti magát.

               Az ajtóban álló negyedik férfi előrelép, a vasrúddal a rácsra
               csap.

               A Riporternő közben a földön felváltva sikoltozik és könyörög
               néma támadóinak. Két falusi sziklaszilárdan tartja, míg a
               harmadik megerőszakolja. Az Operatőr és a Riporternő az aktus
               alatt folyamatosan üvölt.

                                   OPERATŐR
                         Hagyják, nem értik ezt nem tehetik,
                         hagyják őt, segítség!

               A Riporternő próbál szabadulni, mire a rajta fekvő keményen
               arcul csapja, egyszer, kétszer. A nő leköpi. A férfi hörögve
               végez, feltápászkodik, sliccét gombolva megfordul. Az
               Operatőr felé int.

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         Zavart ez a majom.

               Az ajtóban álló hátrébb lép, utat enged neki.
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                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         Adjunk neki.

                                   LÁNY (K.K)
                         Azért ne nagyon, jó?

               A két férfi az Operatőr cellájához megy. Az egyik közben
               megfordul, a kamerába bámul.

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         Nyugi, aranyom, hagyunk belőle...

               Az Operatőr a cella sarkába hátrál.

                                   OPERATŐR
                         (ijedten) Mit akarnak?

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (elhaló hangon, sírva) Kérem,
                         hagyják őt. Hagyjanak minket...

               A két férfi benyomul az Operatőrhöz. Az próbál kitörni
               köztük, de elfogják, a földre lökik. A vascsöves férfi
               ütlegelni kezdi, a másik rugdossa.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         (sikoltva) Kérem, hagyják őt!

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         A fejét!

               A másik a felszólításra többször erősen fejbecsapja a
               Operatőrt a vascsővel.

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         Elég lesz!

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         András! Mit csináltak vele?!
                         András, könyörgöm, válaszolj!

               A férfiak otthagyják a vérbe fagyott Operatőrt, gondosan
               rázárják a cellaajtót.

               A kamera követi őket a Riporternő cellájába. A vascsöves
               férfi eldobja fegyverét, és a nő fölé áll, nadrágját kezdi
               gombolni.
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                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         Én jövök.

               A Riporternő felsikolt.

                                   LÁNY (K.K)
                         (nevetve) Ez az, apa, adj neki!

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - NAPPAL

               A Lány belép a fészerbe, és megáll a rácsok előtt.

                                   LÁNY (K.K)
                         Jó reggelt! Hogy telt az
                         éjszakátok?

               Az Operatőr vérbe fagyva fekszik a cellája sarkában. A
               Riporternő összekucorodva, tépett ruhában gubbaszt a másik
               cellában.

               A Lány a Riporternőre közelít.

                                   LÁNY (K.K)
                         Nagyon morcosak vagyunk ma. Kicsit
                         mosolyoghatnál...

               A Riporternő nem reagál, maga elé néz.

                                   LÁNY (K.K)
                         Hahó, hozzád beszélek, te
                         férfifaló...(vihog). Egy nap négyet,
                         nem semmi...Na, jó, duzzogj csak...

               A Lány leteszi a kamerát egy székre vagy asztalra, majd
               vödröt, rongyot véve magához, az Operatőr cellájához lép.
               Mielőtt kinyitja, egy kalapácsot vesz el az egyik asztalról,
               felmutatja.

                                   LÁNY (K.K)
                         András, ha hallasz, most jól
                         figyelj. 

               A kalapáccsal megkocogtatja a rácsokat.
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                                   LÁNY (K.K)
                         Bemegyek hozzád, egy kicsit
                         lemoslak. De! Ha esetleg csak
                         színlelsz, mutatom, hogy ez itt
                         lesz a kezemben.

               Kinyitja a cellaajtót, majd óvatosan a fekvőhöz megy. Megáll
               fölötte, megböki a lábával.

                                   LÁNY (K.K)
                         (gyengéden)  Hahó! Ébresztő! Ideje
                         felkelni, új nap virradt.

               Valamennyi vizet löttyint a férfira.

                                   OPERATŐR
                         (kábán moccan) Hol vagyok?

               A Riporternő kissé felemelkedik, átnéz a kettősre. A Lány
               leguggol, és a ronggyal mosni kezdi a férfi arcáról a
               rászáradt vért.

                                   LÁNY (K.K)
                         Jaj, kis butus, hol lennél, még
                         mindig itt vagy a fészerben.

               Az Operatőr félkönyékre emelkedik, majd visszahanyatlik a
               földre.

                                   OPERATŐR
                         (ijedten) A jobb szemem! Nem látok
                         a jobb szememre!

               Felnyúl, tapogatja a szemét.

                                   LÁNY (K.K)
                         Úgy látszik, apáék túl nagyot
                         ütöttek. Itt meg van egy dudor a
                         fejeden...

               Ujjaival a férfi koponyáját tapogatja, majd felemeli kezét.

                                   LÁNY (K.K)
                         Ez még mindig vérzik. Várj, hozok
                         kötszert.

               A Lány kilép a cellából, gondosan bezárja, majd a kamerát ott
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               hagyva, kimegy a fészerből is.

               Az Operatőr iszonyatos kínok közepette feltérdel, aztán
               feláll, a két cellarészt elválasztó rácshoz tántorog. 

                                   OPERATŐR
                         (lihegve) Hé, bántottak?

               A Riporternő ránéz, de nem válaszol.

                                   OPERATŐR
                         (kétségbeesetten) Mit csináltak
                         veled? Válaszolj!

               A Riporternő elfordítja fejét, a falat bámulja.

               Az Operatőr lecsúszik a földre, homlokát a vasrudaknak
               szorítja.

                                   OPERATŐR
                         Segíts, úgy érzem, nem tudok
                         gondolkodni, úgy fáj a fejem.
                         (eltűnődik) Ki kell innen jutnunk.
                         Valahogy ki kell ásnunk magunkat.

               Lábával a padlóra dobbant.

                                   OPERATŐR
                         Ez beton, de (oldalt néz) talán a
                         fal és a padló találkozásánál
                         tudnék ásni valamennyit. Vagy
                         elkaphatnám a lányt, amikor
                         visszajön. Vagy üvölthetnék, amíg a
                         torkom bírja. Bár akkor gondolom,
                         visszajönnének azzal a vascsővel.. 

               Legyint, sóhajt.

                                   OPERATŐR
                         Csak tudnám, mit akarnak...

               A Riporternőre néz, elkomorodik, megrázza a rácsot.

                                   OPERATŐR
                         Hé, válaszolj már valamit, hallod!
                         Nem adhatod fel! Túl fogjuk ezt
                         élni, és kicsináljuk ezeket a
                         mocskokat, ígérem, hallod? Ilyet
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                         nem csinálhat senki az emberekkel,
                         ilyet egyszerűen nem lehet..

               Nyílik a fészerajtó, visszatér a Lány.

                                   LÁNY
                         Á, látom, már beszélgettek. Az jó.

               A rácshoz megy, de most nem nyitja ki ajtaját.

                                   LÁNY
                         Csak ezt találtam, kötözd be magad
                         vele...

               Egy tépett, véres inget dob be a Operatőrnek, olyat, amilyet
               korábban a Szerkesztő hordott.

                                   LÁNY (K.K)
                         Tudod, kié volt, ugye? (felnevet)
                         Ne aggódj, neki most nem kell.

               A Riporternő feláll, lép egyet az Operatőr felé. Az Operatőr
               felemeli az inget, meredten nézi.

               A Lány a kamerához megy, felemeli.

               Ráközelít előbb az Operatőrre.

                                   LÁNY (K.K)
                         Jók legyetek.

               Aztán a Riporternőre. Az észreveszi, hogy őt filmezik, lassan
               a  rácshoz jön, megáll előtte, meredten bámulja a Lányt, mond
               valamit.

                                   LÁNY (K.K)
                         Tessék? Nem értem...

               A Riporternő megköszörüli a torkát, és rekedten, de
               hangosabban újra kimondja.

                                   RIPORTERNŐ
                         (nagyon higgadtan) Meg foglak ölni.

               A Lány kezében megremeg a kamera.
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                                   LÁNY (K.K)
                         (dühösen, remegő hangon)Fenyegetsz,
                         ribanc? Megmondalak apámnak, és ő
                         majd megint ellátja a bajod...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Ne, várj hallod, ezt...

               A kamera elfordul a Riporternőtől, a Lány sietve megindul
               vele kifelé.

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - ALKONYAT

               A fészer ablakán át a kamera a lemenő napot veszi.

               A háttérből lihegés, nyögdécselés, és az Operatőr kiabálása.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Hagyják már, kérem, hagyjátok már
                         békén! Megölitek, nem látjátok?!
                         Ezt nem lehet...

               A kamera elfordul, a Riporternő celláját látjuk.

               Mintha a tegnapi jelenet ismétlődne: két falusi férfi lefogja
               a Riporternőt, egy harmadik pedig megerőszakolja. A
               Riporternő azonban most nem védekezik, mozdulatlanul tűr,
               oldalt, lefelé néz, egyenesen a kamerába. Arca merev, sápadt.

                                   FALUSI FÉRFI 4. (K.K)
                         Ne félj, most megtanulja, hogy kell
                         veled beszélni...

               A kamera oldalt fordul. Az ajtónak támaszkodva a Lány apja
               szemléli a jelenetet, közben cigarettázik.

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         (bólogatva) Be kell őket
                         törni...jobb előbb, mint később...

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Megöllek mindannyiótokat,
                         rohadékok! Mind megdöglötök!

               Vasrudak döngése. A kamera oldalt mozdul.
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               Az Operatőr a két cella közti vasrácsot rugdossa.

               A Lány apja ellép a kamera mellett, kinyitja az Operatőr
               cellaajtaját. Kezében ott a jól ismert vascső.

                                   OPERATŐR
                         Hé, mit akarsz te rohadék?, állj
                         meg, hallod...!

               Az Operatőr a cella hátsó sarkába hátrál.

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (lihegve) Gyere, gyere, megöllek,
                         szétharapom a...

               A falusinak támad, az könnyedén leüti a csővel. Az Operatőr a
               földre kerül, feljajdul. Záporoznak rá az ütések, ezért
               igyekszik a tarkóját védeni kezével, miközben
               összegömbölyödik. A kamera ráközelít testére, melyre tompán
               zuhognak a csapások.

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         (lihegve) Abbahagyod végre a 
                         dumálást?

               Az utolsó pár ütés az Operatőr fejét éri, mire az elernyed.

                                   LÁNY (K.K)
                         Apa, hagyd már...teljesen
                         kikészíted...

               A férfi elhátrál a fekvőtől. A Lány a kamerával a
               cellaajtóhoz megy, befogja az Operatőr alakját. Vér és
               vizelettócsa folyik ki az Operatőr ájult teste alól.

                                   LÁNY (K.K)
                         (nevetve) Látod? Most be is
                         hugyozott!

               A falusi férfi még belerúg a fekvőbe.

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         Puhány ez mind...

               Kifelé indul, oldalt int, a másik cella felé, vigyorog.
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                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         Bezzeg a csajnak kemény húsa van...

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - NAPPAL

               A Lány belép a fészerbe. 

               A Riporternő az ajtónyikordulásra riad fel, körbenéz. Ruhája
               még tépettebb, arca sápadt, kifejezéstelen.

               A Lány az Operatőr cellájához megy. Az ugyanúgy fekszik,
               ahogy a verés után maradt.

                                   LÁNY (K.K)
                         András! (vár) Nem haltál meg itt
                         nekem, ugye? (türelmetlenül) Na,
                         jó, hozok vizet...

               A kamerát a földre teszi, kimegy.

               A Riporternő a két cellát elválasztó rácshoz kúszik, látjuk
               arcát, és félig a  mozdulatlan fekvőt is. A nő pár
               másodpercig bámulja társát.

                                   RIPORTERNŐ
                         (rekedt, idegen hangon) Tudod,
                         gondolkoztam a dolgon. Azt hiszem,
                         nem fogunk innen kijutni. Sajnálom.
                         A padló...ahogy mondtad...beton.
                         És te már nem fogsz minket kiásni a
                         fal mellett. (eltűnődik) Igen...azt
                         hiszem, te erre nem vagy már
                         képes...

               Mélyet sóhajt, végigsimítja a rács vasrudazatát.

                                   RIPORTERNŐ
                         Aztán: senki nem tudja hogy itt
                         vagyunk. Nem hagytunk jeleket
                         magunk után. Az autónk...ki tudja
                         hol van az már. A Hivatalnok, akit
                         megvesztegettünk - na, ő biztos nem
                         fog beszélni. A telefonjainknak
                         annyi. 

               Eltűnődik ismét, majd észbe kap.
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                                   RIPORTERNŐ
                         Hú, de jól esne most egy cigi...Hol
                         tartottam? Ja igen...a telefonok.
                         Talán még a polgármester a másik
                         faluból...ő esetleg össze tudná
                         rakni a dolgokat...

               Felemeli ujját figyelmeztetőleg.

                                   RIPORTERNŐ
                         Csakhogy...ő el fogja mondani azt
                         is, hogy eltévesztettük a falut, és
                         nem is ide akartunk jönni...vagyis,
                         ha bárki kérdezősködik utánunk, azt
                         tovább fogja küldeni...feljebb...(a
                         levegőbe int karjával) nem is
                         tudom, hova... 

               Zavartan felnevet, majd elfekszik a padlón.

                                   RIPORTERNŐ
                         Hát, ez van, drágám. Remélem, nem
                         ébredsz fel többet.

               Nyílik az ajtó, hallani, ahogy a Lány a kamerához jön, majd
               felemeli. Vödör nyikorgása, kifröccsenő víz hangja kíséri
               lépteit.

                                   LÁNY (K.K)
                         Mára ennyi.

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - NAPPAL

               A Lány és a kamera benyomulnak a fészerbe.

               A Riporternő az Operatőr cellájában hagyott vizesvödörből
               igyekszik kimeregetni a vizet, hogy szomját enyhítse.

                                   LÁNY (K.K)
                         (művi sajnálkozással) Jaj,
                         bocsánat, elfelejtettünk vizet
                         hagyni neked...

               Az Operatőr megmoccan a hangra, a kamera rászegeződik.

               Az Operatőr szeme nyitva, lassan, kínkeservvel felkönyököl.
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               Arcáról, testéről a Lány letisztította a vért, csak a
               zúzódások torzítják el ábrázatát.

                                   LÁNY (K.K)
                         Ez az, András, ébresztő, kelj fel.
                         Ideje dolgozni...aki enni akar, az
                         dolgozzon meg érte. De előbb
                         (csörgés) rátok kell raknunk
                         ezeket...

               A padlóra dob két vasláncot és pár lakatot.

               Megfordul, mögötte, az ajtóban két falusi férfi áll.

                                   LÁNY (K.K)
                         Rakjátok fel rájuk.

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - NAPPAL 

               Az utca közepén a Riporternő és az Operatőr vánszorog,
               mögöttük a két falusi.

               A Riporternő és az Operatőr kezei a bokájukhoz van láncolva,
               így csak kicsiket léphetnek.

               A Lány hátrálva veszi őket, tehát szemből.

               Az Operatőr maga elé mered, kába, húzza egyik lábát.

               A Riporternő néha felnéz, dacosan belebámul a kamerába.

                                   LÁNY (K.K)
                         Nem azért, mintha nagyon sietnék,
                         de ettől a csigatempótól megfájdul
                         a fejem...

               A másik kettő nem reagál, most a Riporternő is a földet nézi.

                                   LÁNY (K.K)
                         András, nem tudnál egy kicsit
                         belehúzni?

               Az Operatőr felnéz rá, nyitná száját, de abból vérpatak fut
               ki, lecsorog állán. Az Operatőr tehetetlenül megtörli
               ingujjával ajkait.
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                                   LÁNY (K.K)
                         Fúj! Inkább hagyjuk, nem szóltam...

               BELSŐ.FALUSI ASSZONY HÁZA - NAPPAL 

               A Lány a kamerával belép egy rosszul megvilágított konyhába.
               Az asztal mellől idősebb, kövérkés nő áll fel.

                                   FALUSI ASSZONY
                         Na, megjöttetek, drágám?

                                   LÁNY (K.K)
                         Megjöttünk, nene. Itt hoztam a 
                         dógosait.

               Az öregasszony a kamera mögé néz.

               A Lány és a kamera megfordul.

               A szoba küszöbén ott áll a két leláncolt rab. Mögöttük az
               egyik szotyolózó falusi férfi alakja látszódik.

                                   FALUSI ASSZONY
                         Olyan soványak ezek. Kapnak
                         rendesen enni?

                                   LÁNY (K.K)
                         Majd ha megdogoznak érte...ezért
                         mutassa is, mit kell csinálni...

               A falusi asszony benyit egy hátsó szobába.

                                   FALUSI ASSZONY
                         Hát, drágám, ezt kellene
                         feltakarítani. Az öreg megint
                         összerondított mindent.

               A Lány bekukkant a kamerával a szobába.

               Vetetlen ágy, szétszórt ruhák. A párnán, a dunyhán és a
               padlón gyanús, barna foltok.

                                   LÁNY (K.K)
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                         Pfű...nem semmi. Hol van most Józsi
                         bácsi?

               A kamera visszafordul a falusi asszony felé.

                                   FALUSI ASSZONY
                         Átvittük a sógornőmékhez.
                         Szegénykém, már alig tud mozogni.
                         Tudod, hogy van ez már ilyen
                         korban...Na, itt van a vödör, a
                         rongy, kikészítettem nekik szépen
                         mindent.

               Az asszony az egyik sarokba mutat.

               Felmosóvödör, kefe, rongy egymás mellett.

               A kamera a foglyokra mozdul.

                                   LÁNY (K.K)
                         (élesen) Hallottátok?! Essetek
                         neki.

               Az Operatőr a Riporternőre néz, majd előre lép, a sarok felé.
               A Riporternő nem moccan, kifejezéstelen arccal bámul a
               kamerába.

                                   LÁNY (K.K)
                         (dühösen, a Riporternőnek) Mi van,
                         süket vagy? Nem hallottad, mit
                         mondtam neked?

               Zörgés a sarokból, a kamera arra fordul. Az Operatőr már  a
               szobában van a vödörrel és egy ronggyal. Kifelé néz, a
               Riporternőre.

                                   OPERATŐR
                         (fáradtan) Gyere, csináljuk...

               A kamera visszafordul a Riporternőre, aki nem moccan, csak néz
               a kamerába.

                                   LÁNY (K.K)
                         Hallottad Andrást...menj szépen
                         dolgozni.

               A Riporternő nem moccan. A falusi asszony közelebb lép a
               Riporternőhöz.
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                                   FALUSI ASSZONY
                         (szelíden) Menjen, aranyom, egy kis
                         munkába még senki nem halt bele. 

               A Riporternő lassan ránéz a falusi asszonyra, aki akaratlanul
               is hátrébb lép.

                                   LÁNY (K.K)
                         (fenyegetően) Most mit játszod itt
                         magad? Utoljára kérlek!
                         (szótagolva) Menj dol-goz-ni!

                                   OPERATŐR (K.K)
                         (lihegve) Gyere, végzünk vele
                         gyorsan, és akkor békén hagynak...

               A kamera az Operatőr felé fordul. A férfi a szobában, a
               padlón térdel, és erőtlen mozdulatokkal sikálja a ronggyal.

               A kamera visszatér a Riporternő mozdulatlan alakjára. 

                                   LÁNY (K.K)
                         Látod, ő már tudja, hogy mi a 
                         dolga. Én hallgatnék rá. Na, menj
                         szépen.

               A Riporternő nem mozdul. Jó tíz másodpercig bámul a kamerába.

                                   LÁNY (K.K)
                         Jól van. (élesen) Péter bátyám!

               A Riporternő összerezdül, mögötte megjelenik az egyik falusi
               férfi.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Mi van?

                                   LÁNY (K.K)
                         Nem akar dolgozni...

               A férfi a Riporternő mellé lép, végigméri.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Nem?
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                                   LÁNY (K.K)
                         Nem. Hiába könyörgünk itt neki.
                         Talán...móresre kellene tanítani... 

                                   OPERATŐR (K.K)
                         Kérem, ne...hagyják...csak egy
                         kicsit meg van zavarodva..

               A kamera az Operatőr felé fordul, aki már a szoba küszöbén
               áll.

                                   FALUSI FÉRFI 2. (K.K)
                         Te húzzál vissza a szobába melózni!

               A falusi férfi indulatosan előrelép, mutatja az Operatőrnek,
               hol a helye. Vár, míg halljuk, a Operatőr ismét elkezdi
               sikálni a padlót. Ekkor a falusi férfi fordulatból és
               visszakézből erősen pofon üti a Riporternőt. Az elesik, a
               falnak zuhan, beüti fejét, a padlóra omlik.
               Az Operatőr felkiált, a falusi asszony riadtan hátrébb lép.
               Hirtelen meglökik a kamerát, a Operatőr támad a falusi
               férfinak. A hátára ugrik, a fejét kezdi verni erőtlenül.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Az anyád...Róbert, gyere be...!

               A falusi férfi lerázza magáról az Operatőrt, majd arcul üti
               öklével. Az Operatőr némán összecsuklik. Megjelenik az
               ajtóban a másik falusi férfi.

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         (elégedetlenül, dühösen) Mi van
                         már?

               A falusi férfi már a földön fekvő Operatőrt rugdossa.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Balhéznak ezek a barmok.

                                   LÁNY (K.K)
                         A csaj kezdte!

               A falusi férfi még mindig az Operatőrt rugdossa.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Vidd ki a nőt...!

               A másik falusi férfi a hajánál fogva megragadja, és kifelé
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               húzza a négykézlábra álló Riporternőt, aki felsikolt a
               fájdalomtól.

               A falusi asszony a fejét fogja kétségbeesésében.

                                   FALUSI ASSZONY
                         (a Riporternőnek) Jaj, aranyom
                         látod, mit csináltál...

               A kamera a földön fekvő, összegömbölyödött Operatőr alakjára
               közelít, majd a felette álló falusi férfire.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         (a kamerázó lánynak) Na, ezzel egy
                         ideig nem lesz baj, de azért maradj
                         mellette.

               A falusi férfi kifelé indul. Ahogy kilép a küszöbön, az
               udvaron elkezd sikoltozni a Riporternő.

               A kép visszatér az Operatőr alakjára, aki mocorog, ujjaival a
               padlót kaparja, halkan, nyöszörög.

                                   OPERATŐR
                         Ne bántsák, kérem...

               BELSŐ.FALUSI ASSZONY HÁZA - NAPPAL

               A kamera az asztalon, egy tál pogácsára fókuszál, amiből épp
               egy kéz vesz egy darabot.

                                   FALUSI ASSZONY (K.K)
                         Nem vagyok biztos benne, hogy meg
                         kellene őket tartani, aranyom.

                                   LÁNY (K.K)
                         (teli szájjal) Majd meglátjuk,
                         bízza ezt csak ránk, nene...

                                   FALUSI ASSZONY (K.K)
                         Jól van, én nem akarok beleszólni,
                         csak mondom, hogy nagyon...furcsák.
                         No, vegyél még... 

                                   FALUSI FÉRFI 2. (K.K)
                         Á, most már nem lesz velük semmi
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                         baj, nézze csak meg.

               A kamera meglódul, felemelkedik a asztalról, ahogy a Lány a
               vállára veszi, a falusi férfi mellé sétál, aki a belső
               szobába vezető ajtó küszöbén áll. A Lány "betekint" a
               szobába.

               Az Operatőr az egyik sarokban fekszik ájultan. A Riporternő a
               dunyhát húzza újra, álmos, fáradt mozdulatokkal. Amikor
               észleli, hogy filmezik, megmerevedik, majd folytatja a
               munkát.

               A szoba már teljesen tiszta.

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - ALKONYAT 

               A Riporternőt és az Operatőrt látjuk hátulról, ahogy az utca
               közepén vánszorognak. A nő támogatja a még mindig félájult
               Operatőrt. Egy biciklis halad el mellettük, int a kamerázó
               Lánynak.

                                   LÁNY (K.K)
                         Jó, napot Béla bá'!

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - ALKONYAT

               Egy falusi férfi kinyitja a Riporternő cellájának ajtaját, és
               kis tálban főtt húst tesz le a padlóra, egy vödörben vizet,
               aztán berak egy üres vödröt is.

                                   LÁNY (K.K)
                         Itt a jól végzett munka gyümölcse:
                         Víz, hús és vödör annak, ami belőle
                         lesz...

               A kamera oldalt fordul: a falusi férfi ugyanez a "menüt"
               helyezi el az Operatőr cellájába is. Az Operatőr
               mozdulatlanul hever a cella közepén.

               A kamera visszaáll a Riporternőre, aki közben elkezdett enni.
               Mohón falja a húst, szinte fuldokol, úgy nyeli.

                                   LÁNY (K.K)
                         Csak lassan, mert ha sietsz,
                         kihányod a egészet. Már jó rég
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                         ettél..

               A Riporternő hirtelen megmerevedik, beletúr a húsok közé,
               majd lassan felemel valamit. A kamera ráközelít a kezében
               tartott dologra: egy emberi ujj vége, jól látszik rajta a
               köröm is.

                                   LÁNY (K.K)
                         Hopsz. (nevet) Na, jó, nem kell
                         mindent befalni...

               A Riporternő oldalt fordul, és hányni kezd.

                                   LÁNY (K.K)
                         Én megmondtam...

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - NAPPAL

               A kamera az egyik falusi férfit veszi, aki épp kinyitja az
               Operatőr cellaajtaját.

               Az ajtó nyikordulására az Operatőr felébred, felnéz, ijedten,
               kúszva hátrál a férfi elől. A elkapja bokáját, másik kezében
               ott a lánc.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Na, gyere...

                                   LÁNY (K.K)
                         Jó reggelt, András, látom, jobb
                         színben vagy...

               A kamera elfordul: a Riporternő megláncolva, indulásra készen
               vár a fészerajtóban, oldalán a másik falusi férfival, aki a
               nő haját simogatja.

               KÜLSŐ.A FALUBAN EGY KERT - NAPPAL

               A Riporternő és az Operatőr egy gazos kert közepén
               hajladoznak, puszta kézzel tépik ki, és dobálják halomba a
               gyomot. A Lány és a kamera tőlük jó pár méterre foglal
               helyet. Hátrébb, a háttérben egy falusi férfi cigarettázik a
               kert kerítésének dőlve.
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                                   LÁNY (K.K)
                         Egyre jobbak lesztek, higgyétek el.
                         Ahogy elfogadjátok a sorsotokat, és
                         megbékéltek vele. Apám mindig azt
                         mondja: tudnod kell, hogy hol van a
                         helyed a világban. Szerintem ti
                         ezidáig rosszul tudtátok ezt. És
                         most végre megtaláltátok a
                         helyeteket. Ezért még akár hálásak
                         is lehetnétek nekünk. (nevet)

               A Riporternő kiegyenesedik, megfordul, a Lány felé néz, de
               aztán tekintete valami másra fókuszál.

               A kamera követi tekintete irányát.

               A kidőlt kerítés közein át jól látni, hogy az úton a
               félmeztelen Szerkesztő vánszorog láncon, mögötte egy falusi
               férfi. A Szerkesztő húzza a jobb lábát. Fejét lehajtva
               bandukol, nem veszi észre a kertben lévő csoportot.

               A kamera visszafordul a Riporternőre. Most már az Operatőr is
               az út felé bámul.

                                   LÁNY (K.K)
                         Látjátok, ki van itt?

               A páros jó pár másodpercig némán bámulja a Szerkesztőt.

                                   LÁNY (K.K)
                         Szökni próbált, nem is egyszer.
                         Ezért vágtuk el a inat a
                         lábán...Most már nem fog többet
                         próbálkozni.

               A Riporternő visszafordul, és lehajol, tépni kezdi a gyomot.
               Az Operatőr kisvártatva követi példáját.

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - ALKONYAT

               Az elcsigázott, mocskos Riporternőt és az Operatőrt látjuk
               hátulról, ahogy a falu utcáján vánszorognak. A Lány a
               kamerával mögöttük halad. Baloldalt, szélen falusi férfi
               ballag zsebre dugott kézzel.

               A Riporternő hirtelen megtorpan, jobbra bámul.
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               A kamera követi tekintetét.

               Egy ház udvarát látjuk. Favágó tőkén falusi férfi fát vág, a
               Szerkesztő a széthasogatott darabokat ölben hordja hátra, az
               udvar vége felé.

                                   RIPORTERNŐ (K.K)
                         Norbert!

               A kép visszatér a Riporternőre, aki előrelép. 

               A kamera a következő másodpercben ismét a Szerkesztőre
               fordul, aki a hangra megdermed, megfordul, észreveszi az úton
               állókat. Az összes hasáb kihull öléből, egy kivételével. A
               favágó mindebből semmit nem vesz észre. A Szerkesztő hirtelen
               hozzá sántikál, hátulról tarkón csapja. A férfi összeomlik. A
               Szerkesztő sántítva, szapora léptekkel megindul az úton álló
               csoport felé.

               A Lány és a kamera biztonságos távolságba hátrál, közben
               veszi a kibontakozó jelenetet.

               A Szerkesztő már majdnem eléri a Riporternőt, mikor a párost
               kísérő falusi férfi vág elé. A Szerkesztő nekiesik. Rövid
               ideig birkóznak, majd a Riporternő is bekapcsolódik -
               hátulról a földre rántja a falusi férfit. A Szerkesztő ekkor
               a fadarabbal többször fejbecsapja ellenfelét.

               A Riporternő átöleli a Szerkesztőt. Az Operatőr tőlük pár
               méterre bambán, kábán áll.

               A Szerkesztő a Riporternő lábán lévő láncot kezdi vizsgálni.

                                   RIPORTERNŐ
                         (halkan, távolról) Menj! Rajtad
                         nincs lánc. Hozz segítséget!

               A Szerkesztő a nő láncát próbálja lefeszíteni, eltépni.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem hallod? Menj!

               A Szerkesztő felnéz rá.

                                   SZERKESZTŐ
                         Nem hagylak itt.
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               Hirtelen egy alak jelenik meg a képben. A favágó tőkénél
               leütött falusi férfi. Baltája fejének tompa részével hátba
               majd oldalba vágja a Szerkesztőt. A Riporternőt a földre
               löki.

                                   RIPORTERNŐ
                         Ne, kérem, ne bántsa!

               A Szerkesztő kúszva próbál menekülni.

               A baltás férfi föléáll, majd lecsap rá. A Szerkesztő
               felüvölt. 

                                   LÁNY (K.K)
                         (izgatottan) Hú...

               A kamera a sebre fókuszál. A Szerkesztő bal lábát a csapás
               térdből leválasztotta.

               Az Operatőr ekkor eszmél, a baltás felé indul, aki a balta
               nyelével arcon üti, majd többször a fejére csap, míg az
               Operatőr a földre nem kerül.

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         A kurva anyátok, kell még?

               A falusi férfi körbefordul, baltáját fenyegetően emeli.

               A Riporternő lassan, sírva a földön fetrengő Szerkesztőhöz
               kúszik, zokogva átkarolja fejét.

               A baltás falusi int a kamerázó Lánynak, közben kezdi kifűzni
               övét.

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         Hozz kötszert, mert elvérzik.

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - REGGEL

               A Lány hanyagul egy székre helyezi a kamerát, valamit babrál
               a hátuljával. A látómezőben a Riporternő cellája, az Operatőr
               fekvő alakjából csak a lábát látni.

                                   LÁNY (K.K)
                         Remélem, így kell tölteni...
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               A Lány ellép a kamerától, egy bal szélen lévő kondérból
               kivesz valamit, a Riporternő cellája elé viszi. A Riporternő
               hátát a falnak vetve közömbösen nézi.

                                   LÁNY
                         Hoztam a reggelid...

               A Lány meglengeti a Riporternő előtt a dolgot, majd közelebb
               jön a kamerához, és annak is megmutatja. A Szerkesztő
               levágott meztelen lába van kezében.

                                   LÁNY
                         (vihogva) Fini!

               Azzal visszamegy, és a Riporternő cellájának rácsain át
               begyömöszöli a tagot.

                                   LÁNY
                         Hagyj belőle Andrásnak is, ha
                         felébred, biztos éhes lesz.

               A Lány eltűnik a képből, ajtócsapódás. 

               A Riporternő egy ideig  nézi a levágott lábat, majd feláll,
               odamegy, felveszi, és visszaül vele a helyére. Hirtelen
               felzokog, és elejti a véres testrészt, a falnak fordulva sír.
               Aztán erőt vesz magán, megtörli arcát, és csak bámulja a
               lábat. Végül eszébe jut valami, kinyúl érte, és a vágott rész
               végén kitapintja a csontot. Elkezdi piszkálni, mind jobban a
               húsba fúrva kezét, de nem jár eredménnyel. Ekkor lassan a
               szájához emeli a lábat, és szemét behunyva beleharap.

               Hosszan, sírva, öklendezve marcangolja fogával a húst,
               miközben ujjaival folyamatosan feszíti le a csontról. A vért
               és a cafatokat kiköpi, néha hányingere száraz köhögésre
               készteti.

               Amikor kész van, egy fehérkés, hosszú csontdarab marad a
               kezében. Először megpróbálja kézzel kettétörni. Aztán a cella
               két rácsa közé feszíti, de így se megy. Végül a falnak
               támasztja, és rálép, ráugrik. 

               A csont elhasad. A Riporternő felveszi a hosszabb részt,
               megnézi a hasadás élét, majd a cella zárjához megy.
               Megpróbálja lefeszíteni a lakatot, de nem jár sikerrel. Ekkor
               zaj kél az ajtónál, mire gyorsan a háta mögé dugja a csontot.

               Két falusi férfi lép a képbe. 
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                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Na, az egyik ébren is van. Indulhat
                         a munka...

               Az egyik a Riporternő cellájához lép, nyitni kezdi. A másik
               megáll az Operatőr cellája előtt.

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         (lemondóan) Ennek már nem sok
                         hasznát látjuk.

               A Riporternő cellaajtaját kinyitó oldalt néz, a fekvő
               Operatőrre.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Azért kérdezzük még meg...

               A Riporternő nekiugrik, és a csontdarabot teljes erővel a
               férfi bal szemébe döfi. Az üvöltve hátrál, elesik, kezeivel a
               szeméből patakzó vért igyekszik eltapasztani. A másik férfi
               dermedten fordul a rátámadó Riporternő felé, aki a csonttal a
               kezében nekitámad, fellöki. Elzuhannak, félig kikerülnek a
               képből. A rövid birkózás során a Riporternő kerekedik felül,
               félig látni, ahogy többször lesújt a férfira, aki jajgatni
               kezd, majd lecsöndesedik.

               A Riporternő lihegve bemászik a képbe. Arca, ruhája, keze
               csupa vér. Feláll, cellája ajtajából kiveszi a kulcscsomót,
               végigpróbál három kulcsot, míg a negyedikkel ki tudja nyitni
               az Operatőr celláját. Benyomul a fekvő férfihoz, átöleli,
               magához vonja. Az Operatőr lassan éledezik. A Riporternő a
               mellette lévő vödör vízből gyengéden meglocsolja, megtörli a 
               férfi arcát.

                                   RIPORTERNŐ
                         Kelj fel, nem hallod, mennünk kell,
                         itt  idő...!

               Az Operatőr felnéz rá.

                                   OPERATŐR
                         Hol vagyunk?

                                   RIPORTERNŐ
                         A fészerben. De már nem sokáig. El
                         fogunk szökni.

                                   OPERATŐR

98



                         Nem fogják hagyni.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem érdekel. Gyere, menjünk.

               Feltámogatja a férfit. Az bizonytalanul áll, majd ellöki
               magától a nőt.

                                   OPERATŐR
                         (fejét csóválva) Nem fog menni.
                         Alig érzem a lábamat. Én...nekem
                         nem meg.

               Leroskad a földre. A Riporternő elé guggol, kézbe fogja arcát.

                                   RIPORTERNŐ 
                         Ne mondj ilyet! (tűnődik, valami
                         eszébe jut) Nélküled mi lennék?
                         Amikor veled vagyok, minden más,
                         olyan, mintha az egész világ
                         kinyílna előttem.

               Megcsókolja a férfit. Az Operatőr keserűen elmosolyodik.

                                   OPERATŐR
                         Ez ismerős.

                                   RIPORTERNŐ
                         Hallottam. Megjegyeztem. Gondoltam
                         felhasználom még. (kivár, majd
                         felrántja a másikat) Na, menjünk.

               Az Operatőr kibotladozik a cellából, kábán nézi a földön
               fekvő férfiakat.

                                   OPERATŐR
                         Úristen.

               A Riporternő a kamerához siet, felkapja.

                                   RIPORTERNŐ
                         Bizonyíték.

               Kikapcsolja.

               FELIRAT: AZ ITT KÖVETKEZŐ RÉSZ A TANÚVALLOMÁSOK ÉS A
               HIVATALOS NYOMOZÁS EREDMÉNYEI ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT FIKTÍV
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               REKONSTRUKCIÓ. A TÖRTÉNTEKNEK EZEN LEHETSÉGES VÁLTOZATA
               KAPCSÁN A KÉSZÍTŐK SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALNAK!

               (Az itt következő jelentekben minden karaktert más, az
               eredetire nagyon hasonlító szereplők játszanak! Külső,
               objektív kameranézet.)

               KÜLSŐ.FALUSI HÁZ UDVARA - NAPPAL

               A Riporternő és az Operatőr kilopódzik a fészerajtón.

               A hátsó udvaron át menekülnek. Elhaladnak egy műhelyféle
               mellett, a nő megáll, benyit ajtaján, hátraszól.

                                   RIPORTERNŐ
                         Egy pillanat.

               Azzal eltűnik odabenn. Az Operatőr a műhely falánk dől, arcát 
               a napfénybe tartja, bágyadtan élvezi a meleget, szemét
               lehunyja.

               Előbukkan a Riporternő, kezében egy kisbalta.

                                   OPERATŐR
                         Majdnem elaludtam.

                                   RIPORTERNŐ
                         Majd alszol otthon, drágám.

               Ismét elindulnak. Átvágnak egy gazos kerten. A kert végén
               kerítés. A Riporternő kirúgja két deszkáját. A résen átbújva
               az utcára érnek.

               A Riporternő körbeforog, majd mutatja az irányt.

                                   RIPORTERNŐ
                         Arra!

               Futva, botladozva indulnak meg.

                                   OPERATŐR
                         (lihegve) Miért pont erre?

               Befordulnak egy sarkon, majd továbbmennek.
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                                   RIPORTERNŐ
                         Nem tudom. Megérzés.

               A következő utcasarok előtt az Operatőr kifulladva megáll,
               összegörnyed.

                                   OPERATŐR
                         Nem bírom tovább. A fejem...és a
                         fél szememre még mindig vak vagyok.

               Megtapogatja szemét. A Riporternő türelmetlenül odasiet
               hozzá, átkarolja.

                                   RIPORTERNŐ
                         (súgva) Gyere, menjünk.

               Befordulnak az utcasarkon - és megtorpannak.

               Tőlük jó tíz méterre, velük szemben fejkendős idős asszony
               áll. Vödörben vizet cipelt - most ő is mozdulatlanul,
               döbbenten bámulja a menekülőket. Aztán elejti a vödröt, és
               megfordulva futva indul az ellenkező irányba. A Riporternő az
               Operatőrhöz fordul.

                                   RIPORTERNŐ
                         Maradj itt.

               Az Öregasszony után rohan.

               Az Operatőr a kiömlött vízhez biceg.

               A távolból felsikolt az öregasszony. Az Operatőr odanéz, majd
               elkapja szemét a látványtól, letérdel, tenyerével mohón merni
               kezdi a földre folyt vizet a szájába.

               Visszatér a Riporternő, felrángatja az Operatőrt. Távoli,
               éles dudaszó, ritmikus morzejeleket formáz.

                                   OPERATŐR
                         Ez meg micsoda?

                                   RIPORTERNŐ
                         Felfedezték, hogy eltűntünk.
                         Induljunk.
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               A páros befordul egy utcasarkon. A Riporternő hirtelen
               megálljt int.

                                   RIPORTERNŐ
                         Autó jön!

               Kinyitja a legközelebbi kaput, benyomulnak rajta.

               KÜLSŐ.FALUSI HÁZ UDVARA ÉS KERTJE - NAPPAL

               Kutya ugat rájuk láncon, feléjük ugrik, majdnem eléri az
               Operatőr lábát.

                                   OPERATŐR
                         Basszus!

               A Riporternő az udvar vége felé rángatja társát.

                                   RIPORTERNŐ
                         Gyorsan, hátra!

               Átmásznak a kert kerítésén a másik kertbe, majd keresztbe
               átszelik ezt is, és a kerítéshézagok közt egy harmadik
               telekre jutnak.

               Ólféleségek közé kerülnek. A Riporternő az egyik takarásába
               levonja az Operatőrt.

                                   RIPORTERNŐ
                         Kicsit várjunk.

               Lihegnek, várnak. Autó közeledik odakinn az utcán, majd
               távolodik, máshonnan férfiak kiabálnak egymásnak.

                                   OPERATŐR
                         (fejét rázva, reményvesztetten) Ott
                         vannak mindenhol. El fognak minket
                         kapni.

               A Riporternő kiles a ház felé, majd feláll. Felemeli a véres
               kisbaltát.

                                   RIPORTERNŐ
                         Élve nem.
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               Felsegíti társát, indulnának, mikor egy erőtlen hang szól
               hozzájuk.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         András!

               A Riporternő megpördül, a hang forrását keresi. Egy kéz nyúl
               ki az egyik ól deszkái közül. 

               A Riporternő odasiet, megfogja.

                                   RIPORTERNŐ
                         Úristen, te vagy az?

                                   SZERKESZTŐ
                         Igen, igen! Ments meg, drágám, elöl
                         van az ajtó!

               A nő gyorsan körbekerül, az ól elejéhez. A baltával leüti a
               ajtót záró lakatot, kitárja az ajtót, és megdermed az eléje
               táruló látványtól.

               A Szerkesztő fekszik odabenn, bekötözött amputációjával,
               halálsápadtan. A Operatőr is benéz az ólba.

                                   OPERATŐR
                         Jézusom.

                                   SZERKESZTŐ
                         Ne hagyjatok itt. Vigyetek
                         magatokkal. Ezek...(sírni kezd) fel
                         akarnak zabáltatni a többi
                         dógossal!

               Az Operatőr már indulna be a fekvőért, de a Riporternő
               visszatartja.

                                   RIPORTERNŐ
                         (fejét rázva) Ne.

               Mindkét férfi megdöbben.

                                   SZERKESZTŐ
                         Mi az, hogy ne?!

               A Riporternő kinyújtja kezét.

103



                                   RIPORTERNŐ
                         Nálad van a kocsikulcs?

                                   SZERKESZTŐ
                         Nincs. De mit értesz azon, hogy...

                                   RIPORTERNŐ
                         (hidegen) Nem vihetünk magunkkal.
                         (megenyhülve) Sajnálom. Csak
                         lelassítanál. Ahogy elérjük az első
                         várost, ígérem, visszajövünk
                         rendőrökkel és...

                                   SZERKESZTŐ
                         (kétségbeesetten) De addig engem
                         feldarabolnak ezek az állatok!

                                   RIPORTERNŐ
                         Bíznod kell bennünk. Visszajövünk
                         érted. Hárman semmi esélyünk.

                                   SZERKESZTŐ
                         Ne mondd ezt nekem! Hallod! Én
                         magammal akartalak vinni, ezért
                         vágták le lábam!

               A Riporternő hallgat, majd megrázza fejét.

                                   RIPORTERNŐ
                         Sajnálom.

               A Szerkesztő felüvölt, előrelendül, el akarja kapni a
               Riporternő lábát, az hátraugrik.

                                   SZERKESZTŐ
                         (magából kikelve) Ne merj itt
                         hagyni, te kurva! Hallod, ha itt
                         hagysz, megkeserülöd!

               A Riporternő lassan behajtja az ólajtót.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Ha itt hagytok, ordítani fogok,
                         amíg bírok, megmondom nekik, hogy a
                         kocsihoz mentek, mindent elmondok
                         nekik...
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               A Operatőr és a Riporternő az ól előtt állva, egymást nézve
               hallgatják a fenyegetőzést. 

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         (bizonytalanul) Hahó! Itt vagytok
                         még? (feldühödve) Rendben, ti
                         akartátok: (üvöltve) Ide gyertek
                         kurvapecérek, itt vannak!

               Az Operatőr kinyújtja kezét, mire a Riporternő kis tétovázás
               után átadja neki a baltát. Az Operatőr megfordul, kinyitja a
               ólajtót.

               A Riporternő megindul a kert vége felé.

                                   SZERKESZTŐ (K.K)
                         Hé, mit akarsz? Hallod, ne merj...

               A Szerkesztő felüvölt, majd hirtelen néma csönd.

               A Riporternő megáll, hátra se nézve bevárja az Operatőrt,
               közben arcán könnycsepp fut le. A férfi eléri, elhagyja őt. A
               Riporternő megtörli arcát, és utána megy.

               KÜLSŐ.A FALU UTCÁJA - NAPPAL

               A Riporternő kinéz egy kerítés felett, majd fellendül rá,
               átugrik a léceken. Nehézkesen, majdnem leesve a deszkákról,
               követi példáját az Operatőr.

               A Riporternő körbefordul, majd mutatja az irányt. A falu végén
               vannak, pár ház után az út szabadon kanyarog egy erdős,
               dombos rész felé.

                                   RIPORTERNŐ
                         Onnan jöttünk.

               Elindulnak.

               KÜLSŐ.BETONÚT - NAPPAL 

               A páros futva, botladozva halad a betonút szélén, a falu már
               mögöttük van. A Riporternő hátra-hátrafordul, illetve
               támogatja, tartja az Operatőr nehézkesen mozgó testét.
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               KÜLSŐ.BETONÚT - NAPPAL 

               Az út beért a fák közé, egy kanyar miatt már a faluból sem
               látni őket. 

               A Riporternő megálljt int.

                                   RIPORTERNŐ
                         Pihenhetünk, ha akarsz.

               Az Operatőr azonnal a földre omlik, lihegve fújtat, maga elé
               bámul.

               A Riporternő odalép mellé, bátorítóan megszorítja vállát.

                                   RIPORTERNŐ
                         Minden rendben lesz.

               A nő felkapja fejét, előrelép, figyel.

                                   OPERATŐR
                         (riadtan) Mi az? Mi van?

                                   RIPORTERNŐ
                         (feszülten) Nem hallod? Autó.

               Valóban, a szemközti kanyarból, a másik falu irányából régi,
               kopott személygépkocsi bukkan elő. Lassan feléjük tart.

               A Riporternő az Operatőrhöz megy, elveszi tőle a baltát, és
               háta mögé dugva az út szélére áll.

               Az autó odaér melléjük, a sofőr oldalán a Polgármester húzza
               le az ablakot.

                                   POLGÁRMESTER
                         (izgatottan) Csakhogy megvannak!
                         Jöjjenek gyorsan, szálljanak be!

               Egyik megszólított se moccan.

                                   RIPORTERNŐ
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                         (gyanakodva) Honnan tudta, hogy itt
                         vagyunk?

                                   POLGÁRMESTER
                         Magukat keresi a egész környék,
                         drágám. Tűvé tettük a egész erdőt.
                         Erre ma a kocsmában az a részeges
                         Feri elkottyintotta, hogy kivel
                         hozta magukat össze a minap. Innen 
                         gondoltam, hogy át kell jönnöm ebbe
                         a pokolbugyrába...

               A Polgármester a tartók faluja felé int.

                                   POLGÁRMESTER
                         Na, siessenek, szálljanak be...

                                   RIPORTERNŐ
                         (az Operatőrre nézve) Mi legyen?

                                   OPERATŐR
                         (vállat vonva) Nem tudom.

               A Riporternő odamegy hozzá, felsegíti, az anyósüléshez
               támogatja, beülteti. Ő maga hátra ül.

                                   POLGÁRMESTER
                         Ez az, ez az, akkor mehetünk is.

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               A Polgármester gázt ad, és elindulnak előre, a tartók faluja
               felé.

                                   RIPORTERNŐ
                         Hé, rossz az irány!

                                   POLGÁRMESTER
                         Tudom, de csak lentebb tudok
                         megfordulni ezzel a vacakkal.

               A Polgármester cigit vesz elő a sebváltó mellől. Az ott lévő
               pénztárcája az Operatőr lábához csúszik. Az felemeli, közben
               akaratlanul is beletekint.

               A tárca belsejében apró, fekete-fehér fényképek. Egy
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               középkorú asszony, egy szőke kislány és a faluvégi
               Öregasszony láthatóak rajtuk.

                                   OPERATŐR
                         (tűnődve, eszmélve) Tudtam, hogy
                         valahonnan ismerős volt az a kép.

               A Polgármester értetlenül rápillant, észreveszi, mit néz a
               másik.

                                   POLGÁRMESTER
                         (int, könnyedén) Tegye csak le
                         oda...

                                   OPERATŐR
                         (döbbenten) A öregasszony, a falu
                         végén - a maga anyja, ugye?

               A Polgármester ismét ránéz, de már nem válaszol, csak gázt
               ad.

               Az Operatőr nekiugrik, elrántja a kormányt. Az autó kiszalad
               a kanyar ívéből, és egy útmenti fának csapódik. 

               Mindhárman előrelódulnak, a Polgármester áttörve a szélvédőt
               kiröpül az autóból. Az Operatőr begyűrődik a műszerfal alá, a
               Riporternő a kormánynál köt ki.

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               Pár perc telhetett el. A Operatőr halkan jajgat, erre eszmél
               a Riporternő. Összeszedi magát, megfordul, társára néz. A nő
               homlokán lévő sebből vér szivárog arcára.

               Az Operatőr lábai begyűrődtek az összenyomódott műszerfal
               alá.

                                   OPERATŐR
                         Nagyon fáj...

                                   RIPORTERNŐ
                         Várj, kiszedlek...

               A Riporternő a férfi ülését kezdi el rángatni, mire az
               felüvölt.
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                                   OPERATŐR
                         Ne, ez így még rosszabb!

                                   RIPORTERNŐ
                         A francba! (körbenéz) Megpróbálom
                         kívülről.

               Kiszáll, körbekerül, kinyitja az anyósülési ajtót, majd onnan
               próbálja meg kiszabadítani a férfit.

                                   RIPORTERNŐ
                         Ha hátrébb tudnám tolni a
                         ülésed...de elcsavarodott a sín...

               Közben elöl, a fák közt támolyogva feláll a Polgármester.
               Arca, mellkasa csupa vér. Nehézkesen a nyitott autóajtóig
               tántorog, majd behajol az ülésre.

                                   OPERATŐR
                         (észrevéve) Hé!

               A Polgármester nyomni kezdi a dudát, abban a ritmusban, ahogy
               korábban a faluban hallották a menekülők.

               Az Operatőr próbálja őt eltaszítani a kormánytól, de nem
               bírja. A Riporternő a hátsó ülésre néz.

                                   RIPORTERNŐ
                         (kétségbeesetten) Hol a balta?

               Aztán megkerüli a kocsit, és egyetlen erős mozdulattal
               lerántja a Polgármestert a kormányról. A férfi úgy esik, hogy
               koponyája az ajtó küszöbére koccan. A Riporternő észleli ezt,
               és a kocsi ajtaját rácsapja a Polgármester fejére. Ezt
               megismétli többször.

               Az Operatőr elfordítja fejét a látványtól. Megérez valamit,
               ki- és lehajol a kocsiból. 

               Az autó alatt benzinfolt terjed, látni is, hogy középen
               csorog valamilyen vezetékből az üzemanyag. A Operatőr
               visszakapaszkodik az ülésbe. A Riporternő még mindig az ajtót
               csapkodja.

                                   OPERATŐR
                         Hagyd már...
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               A Riporternő a felszólításra eszmél, abbahagyja, az
               Operatőrre néz. A férfi pedig rábámul, de aztán tekintete
               másra, mellé fókuszál.

                                   OPERATŐR
                         Már késő.

               A Riporternő megfordul. A falu felől kis csapat, három vagy
               négy alak közeledik az úton feléjük.

               A Riporternő visszamegy az Operatőrhöz.

                                   RIPORTERNŐ
                         Siessünk!

               Ismét elkezdi rángatni az ülést, de az Operatőr lefogja
               kezét.

                                   OPERATŐR
                         Elég volt!

               A Riporternő ránéz, folytatni akarja a műveletet, de a férfi
               most az arcát fogja meg, magához vonja, a fülébe súgja.

                                   OPERATŐR
                         Elég volt. Most már el kell menned.

               A nő a fejét rázza, sírni kezd.

                                   OPERATŐR
                         De igen. Nincs más választásunk.
                         Vidd  a kamerát. Hogy lássa
                         mindenki...

               A nő nem mozdul. Az Operatőr a közeledők felé fordul.

                                   OPERATŐR
                         Menj. (vár) Menj már!

               Ellöki a Riporternőt, aki hátraesik, a fenekére. Onnan nézi a
               férfit, majd megtörli szemét.

               Az Operatőr lenyúl, a sebváltó mellől cigarettát vesz elő,
               szájába illeszti. Aztán kicsit kotorászik, míg megtalálja a
               Polgármester öngyújtóját is.
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               A Riporternő lejjebb néz, és észreveszi a terjeszkedő
               benzinfoltot.

                                   OPERATŐR
                         Nagyon-nagyon vágyom már egy
                         cigire.

               A Riporternő csak nézi őt, majd feláll, kinyitja a hátsó
               ajtót, kiveszi a kamerát a kocsiból, aztán rövid tétovázás
               után elindul, vissza se nézve megy, majd fut, be, a fák közé.

               Az Operatőr a kocsiban ül és vár, míg  közeledő léptek
               egészen felerősödnek.
               Ekkor meggyújtja a cigarettát, és mélyen leszívja a füstöt.
               Két-három slukk után már hallani a közeledő férfiak egymás
               közti beszédét is.

                                   FALUSI FÉRFI 2.
                         Az egyik ott van benn, gyerünk,
                         gyerünk...

                                   FALUSI FÉRFI 3.
                         Az ott nem a Jani? Jézusom, mit
                         csináltak a fejével?

               Hirtelen a sofőrülésre bevágódik egy test, a Lány apja,
               kezében vascsővel. 

                                   FALUSI FÉRFI 4.
                         Na, gyere csak!

               Az Operatőr a cigarettát leejti maga mellé, a földre.

               KÜLSŐ.ERDEI ÖSVÉNY - NAPPAL 

               A Riporternő egy ösvényen szalad, a robbanás hangjára
               megtorpan, megfordul.

               A fák közt sárga lánggömb kél.

               A nő pár pillanatig bámulja, aztán folytatja útját.

               KÜLSŐ.AZ ÖREGASSZONY HÁZA ELŐTT - NAPPAL 
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               A Riporternő a falu végén lakó Öregasszony háza előtt áll. 

               Autójuk nem ugyanott van, ahol hagyták, valaki beállt vele a
               gazos udvarra.

               A Riporternő rövid tétovázás után óvatosan a kocsihoz megy,
               próbálja ajtaját - nyílik. A Riporternő beül a vezetőülésre,
               a kamerát hátra rakja.

               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               A kulcs nincs az indítóban. A Riporternő lenyitja a
               kesztyűtartót, beletúr - ott sincs.

               A nő fáradtan a kormányra dől. Pár pillanat múlva
               visszahanyatlik az ülésre. Mellette, odakintről, az autó
               oldalsó ablaküvegén át a Lány bámul be rá.

               A Riporternő észleli, de késő - a Lány kinyitja az ajtót, és
               sikoltva nekiesik.

               A Riporternőt meglepi a támadás. A Lány a sebváltóra löki,
               fojtogatni kezdi. A Riporternő mind nehezebben kap levegőt.
               Bal keze valami fegyver után tapogatódzik. Aztán már
               tudatosan keres, próbál benyúlni a vezető ülése alá, közben a
               hátsó ülés felé kúszik. Így baljával végre eléri az ülés alá 
               rejtett szuronyt. A pengét elővonva megfordul, majd oldalt a
               Lányba szúrja a fémet. A Lány felkiált fájdalmában,
               hátracsúszik, le a másikról, majd kifordul a kocsiból.

               A Riporternő felül, nyakát tapogatva, zihálva nézi, ahogy a
               Lány eltántorog az udvaron át a fészer felé.

               KÜLSŐ.AZ ÖREGASSZONY HÁZÁNAK UDVARA - NAPPAL 

               A Riporternő kiszáll a kocsiból, és lassan, tétova léptekkel
               a Lány után indul. 

               A sebesült azonban eltűnt. 

               Riporternő a favágó tőkére pillant - a balta, amit korábban
               beleállítva látott az Operatőr, nincs sehol.
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               A Riporternő hirtelen zajt hall a fészerből. Lehajol, felvesz
               egy fahasábot, majd erőt véve félelmén belép a résnyire
               nyitott ajtajú épületbe.

               BELSŐ.A FÉSZERBEN - NAPPAL

               A Riporternő a szemét erőltetve lép párat előre. Megérez
               valami erős szagot, elfintorodik. A zaj megismétlődik, mire
               megtorpan.

               Aztán oldalt lép, észrevesz valamit a fal mellett. Leguggol.

               Egy emberi torzó hever a fészer falának támasztva. Sem
               karjai, sem lábai nincsenek már, az amputációkat durván
               kötözték be. Az illető férfi, arca halottsápadt, szeme
               lehunyva.  

                                   RIPORTERNŐ
                         (megdöbbenve) Úristen!

               Az idegen hirtelen felnéz, mire a Riporternő hátraugrik. Majd
               erőt vesz magán, ismét közelebb hajol.

                                   RIPORTERNŐ
                         Minden rendben, nem akarom bántani.

               Az ismeretlen a padlón levegő után kapdos, mondani akar
               valamit.

                                   RIPORTERNŐ
                         Kiviszem innen, jó...?

               Az ismeretlen motyog valamit, de oly erőtlenül formálja a
               szavakat, hogy nem érteni.

                                   RIPORTERNŐ
                         Tessék?

                                   MEGCSONKÍTOTT FÉRFI
                         Mögötted...

               A Riporternő megfordul, épp az utolsó pillanatban, hogy el
               tudjon hajolni a csapás elől.

               A Lány a baltával így a földön fekvő megcsonkított férfit
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               találja el. A balta a szerencsétlen fejébe csapódik. A Lány
               próbálja kihúzni, de a szerszám csikorogva beszorul. A
               Riporternő a kezében lévő fahasábbal leüti a Lányt.

               Aztán az eszméletlen test mellé lép, lehajol, átkutatja
               farmerjének zsebeit, míg meg nem találja az autó kulcsait.

               Elteszi a kulcsokat, majd visszamegy a torzóhoz, leguggol
               elé. A férfi már halott. A Riporternő rövid ideg bámulja,
               végül lezárja felakadt szemeit. Majd erő vesz magán, lábával
               a férfi fejére tapos, és így, támaszt képezve, kirántja a
               baltát a koponyacsontból.

               Hátralép, oldalt néz.

               A Lány éledezik, köhög, oldalsebét, a derekából kiálló
               szuronyt fogva négykézlábra áll. 

               A Riporternő eléje és föléje lép. A Lány észreveszi,
               feltekint rá.

                                   LÁNY
                         Na, mi lesz, ribanc?

                                   RIPORTERNŐ
                         Megmondtam, hogy megöllek.

               A Riporternő lendületet vesz, emeli a baltát, és lesújt.

               KÜLSŐ.AZ ÖREGASSZONY UDVARA - NAPPAL 

               A  Riporternő kijön a fészerből, kezében még ott a véres
               balta. Felemeli csuklóját, megnézi az időt visszavett óráján.

               Pár pillanatig hunyorogva áll a napfényben. Nyikorgást hall,
               oldalt néz.

               Még látja, hogy az Öregasszony házának ajtaja bezárul, mintha
               eddig valaki leskelődött volna.

               A Riporternő felemeli a baltát, és megindul a ház felé,
               benyit a bejárati ajtón, bemegy, és becsukja maga mögött.
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               BELSŐ.AUTÓ - NAPPAL

               A Riporternő beszáll a kocsiba. Arca, ruhája csupa vér.

               Hátranéz a kamerára, majd a kulcsot az indítónyílásba
               helyezve begyújtja a motort. 

               Elindul, kihajt az udvarról, át a falun, ki az országútra.
               Mind sebesebben halad, közben sírni kezd, szemét törli.
               Településeket hagy el, sírása zokogásba vált. A zokogás
               erősségével az autó sebessége is fokozódik. Végül hirtelen
               fékcsikorgás, koppanás, a kocsi megpördül, kifarol.

               A Riporternő, mint aki álomból ébred, kábán körbenéz.

               Egy település szélén, lerobbant házak közt áll autójával.

                                   RIPORTERNŐ
                         Nem, ez nem lehet.

               Kiszáll.

               KÜLSŐ.ISMERETLEN TELEPÜLÉS UTCÁJA - ALKONYAT

               A Riporternő a kocsi elé kerül. 

               Mögötte futva érkezik egy nő, félrelöki.

                                   ANYA
                         (kiabálva) Kislányom, nem, nem,
                         nem!

               A nő letérdel, és a kocsi kerekei alól kinyúló gyereklábakat
               kezdi rángatni.

               A Riporternő dermedten áll, és nézi.

               Férfiak és nők érkeznek, körbefogják a Riporternőt és a
               földön térdelő anyát.

                                   RIPORTERNŐ
                         (döbbenten) Én...sajnálom.
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               A kocsi előtt térdelő nő felnéz, rámutat.

                                   ANYA
                         (sírva) Ő ölte meg! Megölte a
                         kicsikémet!

               Egy férfi érkezik futva, az anya mellé térdel, majd elborult
               arccal feláll, a Riporternő felé indul.

                                   APA
                         (üvöltve) Mit csináltál, te rohadt
                         kurva?! Mit csináltál a
                         gyerekemmel?

                                   RIPORTERNŐ
                         (riadtan, sírva) Kérem, ne, várjon,
                         véletlen volt, baleset...

               A Riporternő hátrálna, de a körötte gyülekező, morgolódó,
               kiabáló férfiak és nők nem engedik. Az apa eléri őt, öklével
               esik neki. A Riporternő a földre kerül. Valaki fejbedobja egy
               kővel. Egy másik férfi arcon rúgja. Egy nő bottal a hátára
               üt. Aztán ismét az apa nyomul oda hozzá.

                                   APA
                         Engedjetek! Megöllek, te kurva!

               A férfi rúgása az oldalán éri a Riporternőt, aki a hátára
               esik. Feltekint.

               Dühös, kegyetlen arcok bámulnak le rá. 

                                   RIPORTERNŐ
                         (nyöszörögve, törött fogakkal)
                         Kérem, ne, én ártatlan vagyok...én
                         nem akartam semmi rosszat.

               Egy csizmás talp hirtelen kitakar előle mindent.

               KÜLSŐ.UTCA - ALKONYAT

               A felnőttek gyűrűje körbefogja, és rugdossa, üti a földön
               fekvő testet, mely eltűnik alakjuk mögött. Ezalatt két
               kisgyerek az autóhoz megy, benéznek ablakán. Aztán egyikőjük
               kinyitja a hátsó ajtót, és óvatosan kiveszi az ülésről a
               kamerát.
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               Pár pillanatig nézegetik, forgatják, végül nevetve, futva
               eltűnnek vele a házak irányába.

               KÜLSŐ.FALUSI HELYSZÍNEK - KÜLÖNBÖZŐ NAPSZAKOK

               A záróképeken a gyerekek által rögzített esetleges jelenetek
               láthatóak.

               Gyerekek egy loncsos kutyát kergetnek.

               Két fiú verekszik egymással.

               Egy kislány sírva fut be egy házba.

               Tábortűz körül vad ugrálással fiúk táncolnak.

               Fiúk kártyáznak egy rozsdás vashordón.

               Egy kislány cigarettázni próbál, de csak köhög tőle.

               Egy egészen pici kisfiú csokit majszol és közben nevet.

               Vége
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