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ELŐSZÓ
Feltételezem,  hogy aki  ezt  a  könyvet  a  kezében tartja,  már

olvasta  a  néhány hete  megjelent  első  kötetet.  Ezt  azért  fontos
előrebocsátani,  mert  néhány  helyen  utalás  történik  azokra  a
szereplőkre,  előzményekre és történetekre,  akik s  amelyek már
ismertek az első részből. Természetesen lehetnek olyan olvasók,
akik nem ismerik az ezt megelőző kötetet, tőlük elnézést kérek.

Ez a könyv durvább az előzőnél. Ez igaz, de az állítást kénytelen
vagyok némileg finomítani. A helyzet az, hogy a pornóban dolgozó
producerek  és  rendezők  –  törvényes  keretek  között  –  szinte
mindent elvállalnak. A magyar piac kicsi, természetes hát, hogy a
nyugat-európai  és  az  amerikai  megrendelők  diktálnak.  A  hazai
pornóipar szereplői kénytelenek megfelelni azoknak a trendeknek,
igényeknek, amelyek tőlük függetlenül jönnek létre. Természetesen
vannak kísérletek arra, hogy a producerek, a rendezők és maguk a
szereplők is „alakítsák" az igényeket, sajnos nem túl nagy sikerrel.
Egy  dolog  az,  hogy  kinek  mi  az  álma,  és  egy  másik,  hogy  a
megrendelő mit hajlandó kifizetni.

Mindezt azért kellett elmondanom, mert szeretném eloszlatni
azt a félreértést, hogy az első kötetben szerepeltek a „jók", ebben a
másodikban  pedig  a  „rosszak".  Megismétlem:  tapasztalataim
szerint – ez már az első kötetből is kiderült majdnem mindenki
csinál  mindent,  és  ezt  nem  is  titkolják,  még  akkor  sem,  ha
természetes módon mindenki a „művészi filmjeit" propagálja.

Ebben a könyvben szerepel például Tomor András producer, a
TOM  Média  tulajdonosa,  aki  csak  és  kizárólag  azért  került  a
második kötetbe, mert társaihoz képest szerteágazó tevékenységet
folytat:  filmet  forgat  szinte  minden  műfajban,  magazint  ad  ki,
forgalmaz,  sőt  pornószínészképző  tanfolyamot  is  szervez.



Egyáltalán nem állt szándékomban az ő személyét vagy cégét a
bizarr film kategóriájával azonosítani.

Megismétlem, hogy ez a könyv durvább az előzőnél. Pontosan
olyan  durva,  mint  azok  a  filmek,  amelyeknek  készítőiről  és
szereplőiről szól. Két lehetőség állt előttem és a kiadó előtt: vagy
vál la lom  annak  a  veszé lyét ,  hogy  számos  o lvasót
megbotránkoztatok, de ennek ellenére megírom a könyvet, vagy
nem vállalom, és nem írom meg. Megírtam. Már éppen ideje volt,
hogy megtudjam, miként működik ez az iparág, és mi a legújabb
divat a pornó világában. Ideje volt megírni ezt a könyvet, mert
régóta foglalkoztatott, hogy mi vonzza azokat a vásárlókat, akik a
tékákban nem polcról, hanem katalógusból választják a filmeket.

Természetesen nem elégedtem meg azzal,  hogy a  pornóipar
szereplői  szóba  álltak  velem  és  munkatársaimmal.  Igyekeztem
saját  tapasztalataimról  is  beszámolni,  visszaadni  a  forgatások
hangulatát.  Az,  hogy ismerik az  ember nevét  és  arcát,  sokszor
előny, de sok esetben hátrány is. Ahova én nem mehettem el, mert
feltűnést keltettem volna, oda két tanítványomat, Miavecz Nórát és
Kadlicsek  Krisztiánt  küldtem.  Krisztián  már  több  könyvem
elkészítésében is közreműködött.  Most először fordult  elő,  hogy
egy-egy megbízást visszautasított, mondván, „ezt már nem bírja a
gyomrom''.

Így került a képbe egy fiatal újságíró, talán nem véletlen, hogy
csak a keresztnevét vállalja, ő Feri.

Ha  elolvasták  a  tartalomjegyzéket,  látták,  hogy  kegyetlen
világba  próbálom  önöket  elvezetni.  Mindazonáltal  ezek  a
történetek egyszerre gyomorforgatóak és... szívszorítóak is.

A  könyv  minden  szereplőjének  lehetősége  volt  arra,  hogy
megismerkedjen a végleges szöveggel. Szinte mindenki élt ezzel a
lehetőséggel. Figyelemre méltó, hogy mit javítottak ki a szövegben.
Számomra,  ha  nem is  meglepő,  de  mindenképpen  döbbenetes,



hogy szinte valamennyi itt szereplő pornószínészt gyermekkorában
súlyos  trauma  ért,  verték  és  megalázták  őket  a  szüleik.  Erről
őszintén és megrendülten beszéltek a mikrofon előtt, aztán amikor
szembesültek  saját,  de  már  legépelt  szövegükkel,  visszakoztak;
néha kihúzatták az erről szóló mondatokat, néha „finomítottak".

Fontos!  Nem nyomoztam.  Elfogadtam azt,  amit  a  szereplők
mondtak. Még akkor is, ha tudtam, hogy hazudnak, elhallgatnak,
szépítenek.  Ha  kértek,  kihagytam  a  szövegből  azt,  aminek  a
megjelenésétől  esetleg  tartottak,  féltek.  Ennek  ellenére
elkerülhetetlenül beszéltek a kollégákról és a munkatársakról is.
Nem kerestem az alkalmat senki leleplezésére, sőt a számomra
egyértelműen  hamis  vádaskodásokat,  rosszindulatú
megjegyzéseket figyelmen kívül hagytam, ennek ellenére az olvasó
érdekes  ellentmondásokra  és  összefüggésekre  bukkanhat  a
könyvben.

Már  az  első  kötet  megírásakor  komoly  gondot  okozott  a
fogalmak,  „szakkifejezések"  használata.  Ebben  a  másodikban
közreadunk  egy  szótárat.  Talán  nem  is  volna  baj,  ha  azzal
kezdenék az  olvasást...

A  legizgalmasabb  persze  az,  hogy  kik  tartják  fenn  ezt  az
ocsmány iparágat. Mert hogy ocsmány, abban egyetértenek azok is,
akik  rendeznek,  kameráznak,  világosítanak,  szereplőket
toboroznak,  szerepelnek.

Az egyik legmegdöbbentőbb élményem az volt, amikor az egyik
bulvárlap  munkatársa  készíteti  velem interjút,  és  arra  a  költői
kérdésemre,  hogy  „Jézus  Mária,  ki  kíváncsi  ennyi  undorító
dologra?"  higgadtan  azt  válaszolta:  „Például  én."  Minden
tekintetben átlagos fiatalember ült velem szemben, és mosolyogva
kijelentette,  hogy  igen,  ő  bizony  keresi  és  megnézi  ezeket  a
filmeket. Mármint a pisiset, a kakisat, az állatosat, a szado-mazót
meg a többit. Rajta kívül vajon még hányan nézik, és vajon közülük



ki ilyen őszinte?

Ha valaki  felteszi  a kérdést,  hogy miért  tartottam fontosnak
megírni ezt a könyvet, az a válaszom: érdemes szembenézni azzal a
világgal, amelyben élünk.

Az utolsó fejezetben tudományos igénnyel készített felmérést
találnak az áprilisi Szegedi Erotika Fesztivál látogatóinak szexuális
szokásairól, a pornóhoz való viszonyáról. Kissé száraz, de roppant
tanulságos olvasmány. Ajánlom figyelmükbe.

Havas Henrik

2004. június 1.

 



COBRA AKCIÓBAN
2004. március 12.

–  Álljatok  meg!  Hé!  Álljatok  meg!  Hívom a  rendőrséget!  A
rohadt, mocskos anyátokat, várjatok! Alacsony, köpcös férfi üvölt,
miközben  felénk  rohan  az  út  másik  oldaláról,  jobb  kezében
baseballütőt  lóbálva.  Ottó egy fának támasztotta Emíliát,  térdei
közt  átfűzte  a  kezét,  bal  lábát  felhúzta.  Ebben  a  pozitúrában
közösülnek, úgy, ahogy megbeszélték, gumival. Ottó eszmél előbb,
kirántja magát a lányból, pillanatok alatt felhúzza a nadrágját, és
már szalad is.

Keresni sem kellett,  pedig mindenképpen meg akartuk volna
találni, hiszen ő az, aki óriási botrányt kavart, amikor a nyílt utcán
forgatott  pornófilmet,  háttérben  a  Teve  utcai  rendőrpalotával.
Tulajdonképpen  egy  orális  jelenetről  volt  szó,  amelynek  nézői
között  ott  voltak  a  szomszédos  József  Attila  Színház  művészei,
valamint az ugyancsak szomszédos iskola diákjai.  A bulvárlapok
olvasói  közül a nagy többség először szembesült  azzal,  hogy új
divathullám hódít  a  pornóiparban.  A  szereplők  kiszabadultak  a
stúdiókból,  az  eldugott  pajtákból  és  erdőkből.  Megjelentek  a
közterületen.

Cobra tehát telefonált, hallotta, hogy könyv készül a magyar
pornóvilágról, amiből ő sem szeretne kimaradni. Örömmel vállalta,
hogy vendégül  lát  minket  egy forgatáson:  szerezzünk közvetlen
tapasztalatokat arról, mi az ő munkájának a lényege.

A lényeg: külső helyszín,  nincs előzetes egyeztetés,  a felvett
anyag akkor igazán értékes, ha a szereplőkön kívül nagy számban
jelen van az utca embere is.

A Keleti pályaudvarnál találkozunk, délelőtt tízkor. Cobra nem



egyedül  jön,  magával  hozza  régi  barátját  is.  Csanád,  ha  ideje
engedi, eljár a forgatásokra. Nemcsak a szemét legelteti, segít is,
ha  kell:  cipeli  a  kamerát,  kazettát  cserél,  igyekszik  magát
hasznossá tenni.  A mai  forgatásra három szereplőt  várunk,  két
lányt: Bellát és Emíliát, meg egy fiút: Ottót. Ő az első helyszínen
vár  minket.  Cobrára  felszerelünk  egy  riportermagnót.  Az  apró
mikrofont a pulóver nyakára csíptetjük, ez segít abban, hogy híven
adjuk vissza a rendezői utasításokat, és persze a forgatás légkörét.
Percre pontosan megérkeznek a lányok. A magas, vékony, festett
hajú Bella és a nála alacsonyabb Emília, aki erős palóc tájszólással
beszél.

Két  kocsival  indulunk az Örs vezér tér  irányába.  Cobra egy
kissé viharvert, de azért még működőképes Mercedest kormányoz,
meglepő  magabiztossággal.  Szódásüveg  vastagságú  szemüveget
hord, ami nem csak a látást, de a biztonságérzetet is javítja. Cobra
ugyanis saját bevallása szerint rengeteg atrocitásnak van kitéve, és
rizikós  helyzetekben  jól  jön  a  szemüveg.  Egyrészt  szemüveges
embert nehezebben ütnek meg, másrészt Cobra ezzel a kerettel –
ismét csak rá hivatkozom -, némileg gyenge elméjűnek néz ki. Az
SZTK-szemüveg 15 és feles, állítólag sem a kamerakezelésben, sem
a  vezetésben  nem  zavarja  tulajdonosát.  A  Mercedes  elején  és
hátulján jókora T betű,  pedig Cobra gyakorlott  sofőr.  A T betű
funkciója ugyanaz, mint a szemüvegé: „Tessék velem elnézőnek
lenni!" A Mercedes besorol a Kerepesi úton a középső sávba, Cobra
a lényegre tér:

– Na, lányok, hogy álltok a pisivel?

A hátsó ülésen a lányok hevesen bólogatnak. Bella azt mondja,
hogy ő rendben van, Emília rátesz egy lapáttal, neki ugyanis már
nagyon kell pisilni. Cobra szerint be kell osztani azt, ami van.

– Arról van szó, hogy először lesz egy pisilés, aztán egy orál,
aztán megint egy pisilés. A második pisiléshez tartalékolni kell!



Emi  elmeséli,  hogy  a  napokban  Debrecenben  forgatott  egy
alkoholos jelenetet. Sajnos iszonyatosan berúgott. Nem érezte jól
magát:  a rendezőnek utálatos a stílusa és „olyan beképzelt"!  A
pénz  sem volt  túl  sok.  15  ezret  kapott  azért,  hogy lehányta  a
partnerét, a szopásért pedig 5 ezret. Szerinte a 20 rongy nagyon
kevés, főleg azért, mert este fél 11-kor végeztek. Cobra felfigyel
Emília kritikus megjegyzésére a debreceni rendezőt illetően, meg
is kérdezi:

– Emília, neked mindenki beképzelt? Szerinted én is az vagyok?

Emília nevet.

– Igen, te is az vagy – közli, majd kuncogva Cobra vállára teszi a
kezét. Kiengesztelés megtörtént.

Cobra  borzasztóan  sokoldalú:  egy  személyben  operatőr,
rendező és fotós. Sokáig közvetítőkön keresztül külföldre dolgozott,
de egy idő után rájött, hogy meg kell tőlük szabadulnia. Sikerült is
nexust teremtenie két német céggel, most már közvetlenül velük
áll kapcsolatban.

Akadozik  a  forgalom,  van  idő  elmélkedésre.  Cobra  az
életfilozófiájáról  vall.

–  Nekem  a  család  az  első.  Imádom  a  feleségemet  meg  a
kisfiamat. Még soha nem csaltam meg az asszonyt, pedig már tíz
éve dolgozom a pornóban.  Ha akartam volna,  sokkal  többet  el
tudtam volna érni.  Úgy vagyok vele,  hogy a kis  pénzem így is
megvan,  akkor  meg hova  hajtsak!  Egy  hónapból  húsz  napot  a
családommal  töltök,  így  vagyunk  boldogok.  Járhatnék  külföldre
üzletelni, de akkor nem tudnék odafigyelni rájuk. A mai világban
mindenki rohan, gürizik, aztán amikor elér valameddig, a férj és a
feleség rájön, hogy már nem is szeretik egymást. Azon kevesek
egyike vagyok ebben a szakmában, aki normális családi életet él.

Ideje feleleveníteni, mi is történt akkor Angyalföldön, háttérben



a rendőrpalotával.

–       Nem tudtam, hogy van ott egy iskola. Amikor kiderült,
szégyelltem is magam... Hogy mi volt a jelenet? Előbb orál, aztán a
fiú a lány szájába pisilt. Ez az ügy azért igazságtalan, mert bennem
tényleg  van  szemérem.  Még  mindig  jobb,  hogy  ezt  csinálnom,
mintha bankot rabolnék, autót törnék föl, vagy a pénzéért leütnék
valakit.  Semmi rosszat nem teszek. Nem bűnözöm. Ha adnának
havonta  egy  erős  átlagfizetést,  egész  nap  otthon  ülnék,  és  a
családommal foglalkoznék. Mivel senki nem ad ennyi pénzt, az a
legegyszerűbb,  hogy  egy-két  nap  alatt  megkeresem  a
megélhetéshez  szükséges  összeget  pornóval.  Én  a  családomért
dolgozom. A feleségem is tudja ezt, és tiszteletben tartja. Miért ne?
Muszáj ezt csinálnom, mert a gyenge szemem miatt nem tudok
elhelyezkedni.

A  monológ  után  Cobra  megint  felteszi  a  kérdést,  ami  a
következő  órákban  még  nagyon  sokszor  elhangzik:

–       Lányok, hogyan álltok a pisivel?

Emília hevesen bólogat, azt mondja, hogy mindketten nagyon
jól állnak. Időközben elérjük az Örs vezér teret, a Nagy Lajos király
útjáról bekanyarodunk a lakótelepre. A Mercedes egy szervizúton
áll meg. Szemben egy bolt, néhány méternyire buszmegálló, nincs
túl nagy forgalom. Cobra instruálja a lányokat.

– Kábé öt percet veszek föl. Bella, te átmész az út túlsó oldalára,
és megállsz a bolt előtt. Csak nadrág és kabát lesz rajtad, melltartó
nem. Kinyitod a kabátot, két-három percig mutogatod a cicidet, de
úgy, hogy lássák az emberek. Aztán átjössz az úton, közben még
mindig nyitogatod a kabátot, ilyesmi. Ott, a buszmegálló mellett, a
járdán lesz a pisi. Az a fontos, hogy a felvételen látszódjon, hogy
mennyien vannak körülötted. Tudsz pisilni?

Bella bólint, hogy igen, és nagyot húz az ásványvízből.



–       Nem kell kapkodni, nem kell rohanni! Szép lassan követlek
a kamerával, az a fontos, hogy lehetőleg nagyon csábosan nézz
bele. Csak akkor indulj el, amikor intek.

Bella átmegy a túlsó oldalra. Most veszem észre, hogy nem csak
élelmiszerdiszkont van ott, hanem egy söröző is. Cobra a kamerát
igazgatja,  amikor középkorú házaspár áll  meg mellette.  Rögtön
kiderül, hogy a férjjel még a Rádióból ismerjük egymást. Kérdezik,
hogy mi járatban vagyok. Mondom, hogy itt most perceken belül
pornófilmet  forgatnak.  A  feleség  egy  „Jézus,  Máriát"  követően
elköszön, nagyon sietnek, még hátra sem néznek.

Cobra int Bellának, hogy tessék nyitni a kabátot, és csábosan
nézni  a  kamerába.  Bella  mögött  egy  kismama  tűnik  fel
gyerekkocsival.  Cobrától  pár  lépésre  egy  taxi  áll  meg.  A  sofőr
kiszáll, nyitja a csomagtartót, már éppen hajolna, amikor meglátja
Bellát.  A  mozdulat  megtörik,  a  sofőr  keze  a  csomagtartóban,
tekintete a lányon. Bella háta mögött három vásárló tűnik fel. Nem
vesznek észre semmit, továbbmennek. A kismama a gyerekkocsival
éppen Bella mögött van pár méterrel. Cobra ettől kiakad, integet is
Bellának, hogy álljon le.

–  Most  már  nem  szabad  gyereknek  látszania  a  filmen...
Megvárjuk,  amíg  eltolják  a  gyereket,  és  elmegy  a  taxi...  Na
mindegy, jó kedvvel kell csinálni, mert különben szar lesz az egész.

Egy-két perc, és tiszta a terep, a kismama helyét egy idősebb
hölgy foglalta el. Bella széttárja a kabátját, Cobra az utca másik
oldalán a járdán térdel,  és veszettül kamerázik. Bella simogatja
magát, átsétál az úton, megáll Cobra előtt. A mellét simogatja és
mosolyog. Bella így, közelről elég sovány, átlagos mellekkel. Cobra
pozíciót vált, jöhet a pisilés. Ott, ahol az imént a taxi állt, most egy
Volkswagen fékez le,  idősebb hölgy vezeti.  A forgatásra már a
panelház lakói közül is néhányan felfigyeltek. Az egyik ablakban
nyugdíjas  házaspár  áll,  a  másikban  harminc  körüli  fiatal  nő.



Gyerekfejet  nem látok.

Bella leguggol, felhúzza a kabátját, letolja a nadrágját, és pisilni
kezd.  Az idős volkswagenes hölgy eddig a táskájában matatott,
most felpillant, nyilván nem lát mást, mint egy guggolva pisilő nő
szoláriumozott  fenekét.  Troli  érkezik,  vezetője  először  leendő
utasai felé fordítja a fejét, majd ő is szembesül Bella fenekével.
Meglepetésében nem is fékez, megállás nélkül továbbhajt. A hölgy
a Volkswagenben lassan-lassan magához tér,  indít,  nem nagyon
találja  a  megfelelő  sebességet,  előbb  rükvercbe  kapcsol,  aztán
reccsen a váltó, végre nagy nehezen elindul. Bella pedig csak pisil
és pisil...

11 óra 20 perc. A lány jókora tócsa fölött guggol, mosolyog, már
állna föl, de Cobra int, hogy még várjon, kell egy fotó is. Most
veszem észre, hogy a nadrág alatt még egy tanga sincs. Bella most
saját magával foglalkozik, egy hosszú simítás, aztán megnyalja az
ujját,  megint  simít,  megint  megnyalja  az  ujját.  Aggódva néz az
operatőrre, aki most előtte térdel.

– Széthúzzam a kabátot?

– Húzzad! – biztatja Cobra. – Még följebb... Legyen kint a cici is!
Csak ennyi volt? Ne állj föl, guggolj vissza a pisid fölé, lássam az
arcodon a megkönnyebbülést! A franc! Még csak két és fél percet
vettem fel. Állj föl terpeszbe, dugd be az ujjad, mintha bepisiznéd.
Jól van, és most nyald le. Csináld még egyszer! Most fordulj meg,
mutasd a feneked, hajolj  előre...  Dugd be az ujjad! Maradj így,
csinálunk egy fotót.

– Aztán kész? – kérdi Bella.

–       Még nem, menj vissza a pisis pozícióba. Guggolj le úgy,
ahogy az előbb pisiltél. Most mögéd megyek, nézz rám hátrafelé...
Jó, állj föl, fordulj felém, nagyon jó, simizd magad. Lassan húzd föl
a cipzárt, és sétálj egyet a buszmegállóban. Mutasd mégis a cicidet.



Oké, elég, gyerünk, indulj!

Négy-öt ember áll a trolimegállóban. Egy fiatal fiú úgy csinál,
mintha nem venne észre semmit, látványosan elfordítja a fejét a
diszkont irányába. Egy hetven körüli hölgy szemüveget cserélt az
imént.  Nagy  lendülettel  érkezik  egy  Citroen.  A  sofőr  majdnem
nekivezeti a kocsit az oszlopnak. Bella a megállóhoz legközelebb
eső  fának  támaszkodik,  előrehajol,  fenekét  mutatja  a  megálló
népének,  meg  Cobra  fényképezőgépének.  Szabad  kezével
hátranyúl, széthúzza a szeméremajkakat. Troli áll be a megállóba,
néhány másodperc, az ajtók nem nyílnak, de egyre több kíváncsi
arc tűnik föl az ablakok mögött. Az egyik második emeleti lakás
ablakából  öreg  néni  figyeli  az  eseményeket,  néha  hátrafordul,
mintha közvetítene valakinek. Ideges lehet, mert hol kinyitja, hol
becsukja az ablakot. A függöny meg-meglibben, jelezve, hogy van
mögötte valaki. Végre nyílik a troli ajtaja. Néhányan a leszállók
közül meredten nézik Bellát, aki most a gőzölgő pisitócsa fölött áll.
Nem  mindennapi  látvány,  165-170  centiméter  magas,
szoláriumozott bőrű, melírozott, barna hajú, borotvált lány áll egy
tócsában, leengedett  nadrággal,  amely már majdnem mindenütt
sáros,  nedves.  Cobra  hirtelen  futni  kezd  a  kocsi  felé,  Bella  is
felrántja a nadrágot, ő is fut. Cobra a kocsiban elárulja, hogy csak
egy pillanatnyi ötlet hatására rendezte meg a menekülést, „fokozni
kell  az  izgalmakat,  a  bekapcsolt  kamera imbolygása sokkolja  a
nézőt". Nagy elégedettségre nincs ok, alig négy perc felvétel jött
össze.

A panelrengeteg után szinte már idilli a kertes házak világa.
Megtaláljuk a megfelelő helyszínt: magányos telefonfülke, kivert
üveggel. Cobra most Emíliát instruálja.

–  Bemész,  mintha  telefonálnál.  Tárcsázol,  de  nem  szólsz  a
kagylóba, mert érzed, hogy pisilned kell.  Kiállsz a fülke elé,  és
pisilsz. Pisilés után telefonálsz, de akkor már mutogatod a cicidet.
Össze kell jönnie az öt percnek.



Amíg Emília készül, Bellával beszélgetek. A kérdés az, hogy mit,
mennyiért vállal.

–    A pisilés percenként ezer forint, ma öt percet vállaltam.

Nem tudjuk folytatni, mert vitába keveredik Cobrával.

–     A szopás gumival lesz – jelenti ki.

– Nem tudom, mit szólnak, ha kiderül, hogy gumival csináljuk...
– morfondíroz a férfi.

– Na jó, akkor ne, de a dugás már tényleg gumival legyen! Hogy
mit szólnak hozzá...

– Azt szólják csak, hogy nem veszik meg tőlem, oszt' kifizettem
neked a pénzt!

A válasz Emíliába szorul, mert megérkezik egy Wartburggal a
fiúszereplő, Ottó. A rendező rögtön a lényegre tér.

–     Kell pisilned?

–     Kell... Akkor én kezdem a színt?

–  Előbb  csinálok  a  lányról  egy  szólót.  Aztán  a  15  perces
dugásból elkezdenénk itt az első öt percet. Idejön a csaj, te meg a
szájába  pisilsz.  Utána  továbbmegyünk,  a  következő  helyszínen
szopás, utána meg dugás. Bellát kell szopatni, és őt is kell szájba
pisilni. Emília nem engedi, őt gumiban kell dugni. Van nálad?

–    Nincs. Vennél nekem? Meg egy kis sört is?

Cobra rábólint, indul a közeli bolt felé, de még figyelmezteti
Bellát:

–Bella, jobb volna, ha levennéd a nadrágodat, hogy ne legyél
annyira vizes.

–    Miben legyek?



–     Fogalmam sincs, mit hoztál magaddal?

– Van egy kis szoknyám. Felveszem azt, meg a csizmát. De meg
fogok fagyni ebben a kis kabátban.

– Emi, add neki oda a tiédet! – szól oda a másik lánynak Cobra.

–    Azt pisiljék le?

–    Nem fogják, vigyáz rá Bella! Igaz?

–       Aha.

Cobra elindul  a  boltba,  a  két  lány a  kocsiban öltözködik és
sutyorog. Emília Ottót nézegeti,  aki  a kocsijuk körül  kering,  és
időnként rájuk kacsint. Emília kifejezetten dühös.

–      Ez a göndör hajú fog engem megdugni? Nézd meg, hogy
néz ki, milyen a nadrágja meg a cipője! Hozzám ne nyúljon, amikor
dug, kapaszkodjon inkább a kerítésbe, csak ne belém.

Túl  vagyunk  a  telefonfülkén.  Most  Ottó  és  Bella  jelenete
következik.  Íme az  utasítás:

–       Mutatod a fenekedet, Bella! Indulsz a buszmegállóhoz,
éppen  sétálsz,  amikor  rád  jön  a  pisilés.  Ottó  kilép  a  boltból,
meglátja, hogy pisilsz, neki is kell, és akkor pisiltek ide meg oda.
Amikor végeztek, lesz még egy-két fotó, és aztán tűzünk is el.

Minden a terv szerint zajlik. Forog a gép, Ottó és Bella pisilnek
oda-vissza.  Emília  a  kocsiból  drukkol,  de  hiába,  a  kölcsönadott
kabát már teljesen elázott. Az úton közepes a forgalom, a kocsik
jönnek-mennek,  csodálkozó  arcokkal  a  szélvédő  mögött.  Csak
egyetlen autó áll meg, egy fekete Honda. A középkorú sofőr úgy
látszik, ráér, végignézi ugyanis az „ingyen cirkuszt".

Mindenki a kocsiban, Bella sziszeg:

–       Csurom vizes a szoknyám!



Papír zsebkendővel próbálja az ülést felszárítani, kevés sikerrel.
Cobra  bosszankodik,  hogy  miért  nem  törülközött  meg,  mielőtt
beszállt a kocsiba. Bella most lihegni kezd, és ásványvízzel öblöget.
Cobra megértő:

–  Ottónak  ez  volt  a  mai  első  pisije,  az  mindig  erősebb.
Egyébként sokat kell inni, és akkor már nem sok ízt lehet érzékelni.

Újpest felé indulunk, ott lesz a következő forgatás. Az egyik
buszmegálló mellett munkások rakodnak cementeszsákokat. Cobra
úgy  dönt,  hogy  ezt  nem  lehet  kihagyni.  Ottó  és  Emília,  ha
visszafogottan  is,  de  nekiáll  a  szopásnak  meg  a  dugásnak.  A
munkások felhagynak a rakodással, jön egy busz is, de csak lassít,
aztán továbbhajt.

Krisztián fogságba esik

Nem  messze  a  Pólus  Centertől,  kertes  házak  keverednek
panelekkel.  Ez  a  nap  utolsó  helyszíne.  Másutt  van  dolgom,  a
továbbiakban rábízom a riporteri szerepet Krisztiánra.

–  Álljatok  meg!  Hé!  Álljatok  meg!  Hívom a  rendőrséget!  A
rohadt, mocskos anyátokat, várjatok!

Alacsony, köpcös férfi üvölt, miközben rohan felénk az út másik
oldaláról,  jobb  kezében  baseballütőt  lóbálva.  Ottó  egy  fának
támasztotta Emíliát, térdei közt átfűzte a kezét, bal lábát felhúzta.
Ebben  a  pozitúrában  közösülnek,  úgy,  ahogy  megbeszélték,
gumival. Ottó eszmél előbb, kirántja magát a lányból, pillanatok
alatt felhúzza a nadrágját, és már szalad is. Emília kicsit toporog,
aztán úgy dönt,  inkább a helyszínen hagyja a rózsaszín tangát,
aztán ő  is  futásnak ered.  Emília  gyorsabb Ottónál,  utoléri,  pár
métert kézen fogva futnak. Hamar rájönnek, hogy ez rossz taktika,
szét is válnak. Egy ember már nem kaphat el egyszerre hármat.
Merthogy szalad Cobra is!  Gátfutót  megszégyenítő  ügyességgel
ugorja  át  a  járdát  szegélyező  sövényt,  jobb  kezében  táncol  a



kamera, ballal sapkáját szorítja a fejére. Ő a legfürgébb, elsőnek ér
a kocsijához. Bedobja a gépet a jobb oldali ülésre, indít, bevárja a
lányt, aki a hosszú, fekete csizmától és a magára tekert télikabáttól
nehezebben  fut.  Emília  bevágódik  a  hátsó  ülésre,  a  Mercedes
csikorgó gumikkal elhúz. Az üldöző már megelégedne Ottóval is,
aki  bajban  van,  a  slusszkulccsal  babrál;  a  köpcös  befordul  az
utcasarkon,  már  csak  néhány  lépésre  van,  amikor  az  ezeréves
Wartburg  nagyot  böffenve  végre  elindul.  Az  üldöző  megáll,
csalódottan ordít a kocsik után, hatalmas nyálbuborékokat köpköd.

–       Hát mit képzeltek ti! Mi? Mocskoskodtok fényes nappal az
utcán, a kétéves fiam meg végignézi az ablakból?! De felvettem az
egészet videóra! Feljelentelek benneteket, mocskosok!

Lóbálja a baseballütőt, majd hangosan próbálja memorizálni a
rendszámokat.

Az  üldözöttek  a  közeli  a  vasúti  töltésnél  fújják  ki  magukat,
egymás szavába vágva mesélik a részleteket.

–       Jaj, hát ez izgi volt... – mondja Emília Bellának. – Az elején
még kicsit  cikisnek gondoltam ezt  az  egész utcai  forgatást,  de
mostanra már belejöttem! Na, megigazítom a sminkemet egy kicsit.

Rózsaszín  táskájából  kis  kerek  tükröt  vesz  elő  meg  egy
kontúrceruzát.  Cobra  a  fejét  csóválja:

–       Hát azért ilyen még nem volt, hogy engem bunkóval
kergessenek! Rendőrök már igen, de hogy baseballütővel! Pedig
párszor csináltam már ilyet...

Új tervet kovácsol.

–       Elhúzunk ebből a kerületből, beljebb megyünk, van ott egy
üzletház,  mellette  pár  nagyobb  épület,  arra  forgalom  is  van.
Felveszünk a dugásból még öt percet, aztán kimegyünk a külsőbb
részekre megcsinálni a spriccet.



Újpesten vagyunk. Itt  lényegesen „rázósabb" a helyzet:  nagy
kocsi- és gyalogosforgalom, kisbabás szülők, buszra várakozók, a
közeli áruház vásárlói. Cobra már óvatosabb, nem Parkol a kocsik
közé, a Mercedes a kijárat mellett áll meg, menekülésre készen.

–       Sietnünk kell – szól, amikor visszatér a rövid terepszemle
után. – Lassan vége a tanításnak a sulikban, ne lássák a srácok,
hogy mi van. Meg egyébként is: gyerek nem lehet a felvételen.

Rövid tanácskozás a szereplőkkel, megvan a megfelelő helyszín.
Az  egyik  panelház  előtt  két  nagy szemeteskonténert  fordítanak
össze  L  alakban,  így  a  szereplők  a  járda  és  a  szemközti
buszmegálló  felől  valamennyire  takarásban  vannak.

Peregnek  az  események.  Ottó  a  farkát  veri,  Emília  lekapja
magáról a télikabátot, a térdig érő hosszú csizmát kivéve meztelen.
Mire ráborul az egyik kukára Ottó már mögötte van. Mielőtt  a
lányba hatolna, elragadtatottan felkiált.

–       Úristen, ezek a picsák! De megdugom mindjárt!

Szemvillanásnyi idő telik el, már együtt mozognak, a lány

bal  lába  felemelve,  a  fiú  hátulról  döngöli,  a  felemelt  lábba
kapaszkodik.  Úgy  látszik,  Emília  részéről  már  nyoma  sincs  a
kezdeti  idegenkedésnek.

Egy középkorú hölgy közeledik,  amikor meglátja a jelenetet,
elfordul,  zavartan  elmosolyodik.  A  távolból  két  fiú  figyel,  a
legtöbben  úgy  tesznek,  mint  ha  nem  történne  semmi,  páran
azonban tényleg nem veszik  észre  a  jelenetet.

Az operatőr hol előttük guggol, hol körbejárja a közösülő párt,
vagy a környezetet veszi.

Talán három perc telhet el, amikor leveszi a kamerát a szeme
elől.



–       Gyerünk! – int a párnak, és az átjáró lépcsője felé indul.
Ebben a pillanatban a passzázs másik  végén rendőrautó fékez.
Hárman  ugranak  ki,  egy  nő  sárga  mellényben,  és  két  férfi
egyenruhában.

Cobra észreveszi őket, majd rohanni kezd az ellenkező irányba.

– Mi va...? – még be sem fejezi a kérdést Ottó, rájön, és már
sprintel ő is, Emíliával együtt.

A korábban bevált taktikának megfelelően szétválnak, hárman
háromfelé  futnak,  be  a  panelházak  közé.  Csanáddal  a
konténerektől olyan 25-30 méterre állunk. A rendőrök elrohannak
mellettünk,  ügyet  sem vetnek ránk.  Szemből  újabb rendőrjárőr
érkezik. Felmérik a helyzetet, csikorognak a gumik, egyértelmű a
szándék,  be  akarják  keríteni  a  menekülőket.  Zavarban  vagyok,
Csanád is tanácstalan. Számomra egyértelmű, hogy semmi közünk
ahhoz,  ami  történt.  Én  jegyzetelek,  magnófelvételt  készítek,  és
tulajdonképpen Csanád – bár néha Cobra kezére dolgozik – csupán
egy  érdeklődő.  Az  persze  gondot  jelenthet,  hogy  nála  van  egy
fényképezőgép...

Visszaérkeznek az első rendőrök, maguk előtt terelik Emíliát és
Ottót. A Wartburgnál igazoltatják őket. Újabb járőrkocsi érkezik,
immáron  a  harmadik,  feláll  a  járdára,  pár  lépésnyire  Cobra
Mercedesétől, amellyel az eredeti tervek szerint menekülni kellett
volna. A hátsó ülésen Bella ücsörög. A rendőrök heves „rádiózásba"
kezdenek. Alig telik el néhány perc, megérkezik Cobra is, öt rendőr
társaságában.  Őt  is  igazoltatják,  ki  kell  ürítenie  a  zsebeit  a
rendőrautó  motorházára.  A  rendőrök  közben  már  a  Mercedest
kutatják át, ami azért kellemetlen, mert a táskám ott maradt az
első  ülésen.  Feljegyezésekkel,  határidőnaplóval,  kulcsokkal...
Csanáddal az árkádok alatt próbáljuk megközelíteni az igazoltatás
helyszínét, igyekszünk kerülni a feltűnést. Hiába, mert egy civil
ruhás – nyilván nyomozó – kiszúr bennünket; három rendőr el is



indul felénk lassan, komótosan.

–     Jó napot kívánok! Igazolják magukat! – lépnek hozzánk.

Fiatalabb kollégája és egy copfos rendőrlány áll mellette,

ilyesfajta arckifejezéssel: „Ne lacafacázzunk, tépjük szét őket!"

A fiatalabb rendőr észreveszi, hogy Csanád kabátja feltűnően
kidudorodik.

–       Maga meg mit őrizget a kabátja alatt? Hadd lássam csak!
Aha! Mi ez? Egy fényképezőgép?

–       Igen. Az.

–       Maguk fényképezgettek, mi? Na indulás!

Elveszik  a  gépet,  meg  a  személyi  igazolványokat,  és  már
terelnek minket is a rendőrautóhoz. Pár lépés, de legalább addig is
van  idő  töprengeni.  „Fényképezgettek?"  Miért  a  többes  szám?
Nálam  mindössze  egy  összetekert  újság  van.  Most  még  a
jegyzetfüzetem sincs  nálam,  bent  hagytam a  kocsiban..  Csanád
győzködi a rendőröket, hogy ő nem is fényképezett, de láthatóan ez
senkit sem érdekel. Én csendben vagyok, egyelőre nem időszerű
előhozakodni  azzal,  hogy  „kérem  szépen,  én  újságíró  vagyok".
Csanád nem adja fel, külön-külön minden rendőrnek elmagyarázza,
hogy ő nem is fotózott. Azt mondja, hogy mi csak álldogáltunk, jó
messze, azt sem tudtuk, mi történik.

A válasz rövid.

–  A kapitányságon majd tisztázhatják magukat.

Visszaadják a táskámat, elveszik viszont a Cobrára szerelt

magnót  és  a  mikrofont.  Mázli,  hogy  éppen  az  akció  előtt
cseréltem kazettát, így a legizgalmasabb beszélgetéseket sikerült
rögzíteni.



13  óra  30  perc.  Csanád  társaságában  beültetnek  az  egyik
rendőrautóba.  Van  még  útitársunk  a  hátsó  ülésen,  egy  fiatal
zászlós.  Éppen az  elkobzott  fényképezőgépet  nézegeti.

–  Jó kis gép. Sokat érhet... Van rajta felvétel?

–  Van – bólint Csanád.

–  És ha kinyílna az ajtó, s kiesne? – somolyog a rendőr.


