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1. fejezet: Ashling 

Ashling, egy fiatal lány, kirohan a házából az utcára. Siet, 

indulatos és dühösnek tűnnik. Leül egy padra. Megfogja a 

táskáját, és kiveszi a mobiltelefonját.  

Ashling: 
Szia Molly, hogy vagy? Milyen a vakáció? 

Ahan, jaj nagyon örülök, hogy ezt hallom. Mitch hogy van? 

Ó, valóban? Azta… nem tudom elhinni, hogy te és ő, mint a… 
azta. Hogy érezted magad, milyen volt? 

Istenem, ez nagyon szuper. 

Hát nem tudom, tudod, Kiannal egy ideje már járunk, de nem 
tudom, hogy, hogy érezzem magam az egész első alkalommal 
kapcsán. 

Őszintén nem tudom. 

Nos, Jane-el most volt szerintem életünk legnagyobb vitája. 

Hát pont róla volt szó. 

Úgy értettem Kianről. 

Hallgattam, hallgattam és hallgattam, és próbáltam meggyőzni 
őt arról, hogy nem igazak azok amiket mondanak róla. 

Természetesen, ugyanmár ezek mind pletykák. 

Ah Molly ne csináld. Ne már, hogy te is… tudom, hogy nem 
szereted Kian-t, de fontos nekem, nem látod ezt? 
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Hagyjuk már! Jane csak próbálkozik… tudom… de úgy 
akarja… hogy úgy viselkedjek, mintha az ő lánya lennék! 

Nem arról van szó! Nem vagyok az övé és kész. Ő nem az 
anyám, hanem a nagynéném, semmi több! 

Volt anyám, a legcsodálatosabb ember, akivel valaha 
találkoztam, és ha nem vetted volna még észre! 
Felvilágosítalak. Anyám halott, és nem jön vissza. 

Nem… én sajnálom, tudod, olyan, mintha több ezernyi hang 
szólna éppen bennem, hogy mit tegyek, hogy a helyes dolgot 
tegyem. 

Soha senki sem figyel, és legbelül ordítok, és nem bírom 
tovább. 

Bárcsak az lennék, s bárcsak ne lennék ennyire oda érte. 

Szeretnék olyan erős lenni, mint ő, hogy azt mondjam, hogy 
nem… 

Igen, igazad van, ő  az, akit vagy amit csak valaha akartam. 

Tudom, tudom. 

Oké, köszönöm. 

Igen, majd beszélünk, szia szia. 
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A következő jelenetben két fiú jár keskeny és sötét utcákon. 

Már nem a legjózanabb állapotban vannak. 

Red: 
... meg a doboz cigit baszdmeg, szóval felháborítasz öcsi, 
szóval csak úgy random lelkileg szétbaszod a fejemet. Ott 
maradok veled a kurva kocsmában, amelyet éjfélkor be kellett 
volna zárnod! Tesó, amikor én melózok, 11-kor, nem hogy 
csak elkezdek gondolkodni, hogy elpakoljak-e, tesó én 11-től 
már így verem a faszomat, hogy hello kész vége! 

Kian: 
Már láttalak másképpen is. 

Red: 
De te baszmeg, te mocskos, piszkos vadállat, még 1-kor sem 
vagy kész baszdmeg ... 

Kian: 
Red, Red ... 

Red: 
Kussolsz! 

Kian: 
Red… 

Red: 
Kussolsz, végig mondom! 

Kian: 
Hadd mondjam el! 
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Red: 
Kussoljál mondom! 

Kian: 
Akkor is elmondom! 

Red: 
Fél kettőkor baszdmeg, megyünk cigit venni, és te meg mit 
csinálsz? 
Majdnem ott hagyod nem csak a cigidet, de az átkozott 
fizetésed is baszmeg! 
És az ember így ne kapjon szívrohamot geci! 

Kian: 
Így van. 

Red: 
Figyelj ide Öcsisajt, esküszöm neked, ennek a rohadt behajtani 
tilos táblának több esze van, mint neked seggfej! 

Kian: 
Lehet, hogy ... 

Red: 
Kian, amikor ennek a darab kutyaszarnak elmondom, hogy mit 
tegyen, megcsinálja, Te meg csinálod? 

Kian: 
Nem. 

Red: 
Hát nem baszmeg! Ennek… ennek a hülye izének jobb élete 
van, mint neked. 
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Kian: 
Egy cigi? 

Red: 
Adjál, gec. Oké, csak lenyugodtam. 

Csak megérkeznek a helyi pubukhoz. 

Red be akar menni, amikor Kian visszatartja. 

Red: 
Ó, mi a fasz van már? 

Kian: 
Megmondtam Ashlingnek, hogy itt kint várunk rá, és 
egyébként is dohányzol. 

Red: 
Nem gondolod komolyan, hogy a jó öreg Paddy kirúgna 
engem a Pubjából egy fasznyi cigi miatt. 

Red belép, és azonnal visszalép, mögötte jön Paddy. 

Paddy: 
Valóban kölyök? Honnan veszed, hogy nem tennék ilyet? És 
amúgy mi az faszért kell nektek mindig káromkodni? 

Kian: 
Mi a helyzet Paddy? 

Paddy: 
Mit gondolsz, kölyök, hajnal van már, mindenki már kidőlt és 
a kocsmám meg majdnem üres. Ez nem a belváros vagy a 
körút, az istenit. Mit csináltok még itt kint? 
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Kian: 
Várom a kis pinámat. 

Paddy: 
Tudja, hogy így hívod? 

Kian: 
Persze hogy nem. Mi a fasz? 

Paddy: 
Láttad már? 

Kian: 
Igen, láttam. 

Red: 
Mi? 

Kian: 
Nos… hát még nem, de fogom. 

Paddy: 
Hát akkor honnan tudod, hogy „pinája” van? 

Paddy és Red nevetni kezdenek. 

Red: 
Hahaha, jaj hagyjad már, menjük be azt igyunk egyet. 

Paddy besétál a Pubba.  

Kian ismét visszatartja Redet. 

Red: 
Mivan!? Mi van már? 


