
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 

Kékedi Kinga 

 

 

 

 

 

 

 

Második esély  
  



~ 1. ~ 
 

Szereplők 

 

Dávid .................................................................. Főszereplő 

Lia ...................................................................... Barátnő 

Arnold ................................................................ Legjobb barát 

Dani .................................................................... D&D-s barát 1 

Levi .................................................................... D&D-s barát 2 

Marci .................................................................. D&D-s barát 3 

Peti ..................................................................... Mentálhigiénés 

Apa ..................................................................... Dávid apukája 

Narrátor .............................................................. Történetmesélő  

Éva ..................................................................... Csoporttag 

Mrs. Tölgyesi ..................................................... Angol tanárnő  

Nővér .................................................................. Kórházi ápoló 
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1. jelenet 

 

(A jelenetben a szereplők félkörbe rendezett székeken ülnek, nyitva a 

közönség felé.) 

 

Peti: Bajba kerülni, elbukni, feladni nagyon egyszerű, ezért is teszik 

ezt többszázan, többezren a világ minden pontján, nap mint nap.  

Felállni, folytatni, küzdeni viszont piszok nehéz, ezért nem is sikerül 

sokaknak. Akarat kell hozzá, nem is kevés akarat, és persze Isten, 

hiszen nélküle minden hiábavaló. Az Ő kegyelméből lehetünk ma mi 

is itt. Köszöntelek benneteket az anonim-szenvedélybetegek gyűlésén, 

aki nem ismerne, bemutatkoznék. Peti vagyok, mentálhigiénés, nem 

mellesleg volt szerencsejátékfüggő, és négy éve tiszta. 

Csoport: Szia Peti! 

Peti: Most pedig szerintem kezdjünk is. (a mellette ülő lány felé 

fordul) Éva, mi újság veled mostanság? 

Éva: Sziasztok, Éva vagyok, és most már szerintem nyugodtan 

mondhatom, hogy ex drogfüggő, mivel ma lesz egy éve, hogy teljes 

mértékben letettem az anyagot. (többiek megtapsolják) 

Peti: Gratulálok neked, erőt és kitartást kívánok, és ne feledd, a 

csoport mögötted áll, imádkozunk érted. Most pedig folytassuk a 

melletted ülő újonccal. Kérlek mutatkozz be, és meséld el a történeted. 

Dávid: Sziasztok, Dávid vagyok, és alkoholproblémákkal küzdök. 

Peti: Értem. Elmesélnéd nekem kérlek, hogy hogyan kezdődött ez az 

egész? 



~ 3. ~ 
 

Dávid: Oké, de az egy kicsit hosszú lesz. (elhúzza a száját) 

Peti: Az nem probléma, azért vagyunk itt, hogy mindenkit 

meghallgassunk. Ugye, csoport? 

Csoport: Igen. 

Dávid: Rendben. (sóhajt) Akkor kezdjünk is bele… 
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2. jelenet 

 

(A helyszín egy iskolai folyosó, valamint egy iskolai terem, narrátor 

oldalt áll.) 

 

Narrátor: Az egész egy angol órán kezdődött… 

(Mindeközben Lia és Dávid már némán „beszélget” egymással a 

terem előtti folyosón, egymás kezét fogva) 

Lia: Most órám lesz, de majd találkozunk.  

Dávid: A menza előtt? 

Lia: Tökéletes. Ott várlak majd.  

Dávid: Szia, Lia! (Lia elmegy, és ekkor becsöngetnek, Dávid pedig 

bemegy a terembe és leül a helyére Arnold mellé) 

Dávid: Szia Arnold! (Arnold eközben a táskájában turkál, és előveszi 

a könyvét) 

Arnold: Helló haver. (Dávidra pillant) Nem tudod, volt valami házi? 

Dávid: Aha. (ő is előveszi a könyvét, és kinyitja az adott oldalon) A 

harmincnegyedik oldalon a kettes meg a hármas. (rámutat a 

feladatokra) 

Arnold: Uh, elkérhetem? 

Dávid: Persze. (Megrántja a vállát, és közelebb tolja Arnoldhoz a 

könyvet, amiből ő sebesen elkezdi átmásolni a megoldásokat a saját 

könyvébe.) 
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Arnold: Teljesen kiment a fejemből, ugyanis tegnap a másod 

unokatesóm barátjának az egyetemista haverjainál voltam Dungeons 

& Dragons-t játszani. 

Dávid: Komolyan? Azt én is nagyon szeretem. 

Arnold: Ma folytatjuk a játékot. Esetleg van kedved csatlakozni? 

Dávid: Persze, miért ne. Még megbeszélem apával, de szerintem nem 

lesz ellene kifogása.  

Arnold: Akkor szólok nekik, hogy plusz fővel megyek. 

(Ekkor belép a tanárnő, a diákok pedig felállnak.) 

Mrs. Tölgyesi: Good morning students! 

Diákok: Good morning Mrs. Tölgyesi! 

Mrs. Tölgyesi: Please take your seats. Let’s start the lesson with 

checking your homeworks. 

(A diákok és a tanárnő is lemennek a színpadról, narrátor előre jön.) 

Narrátor: Dávid az iskola végeztével hazafelé bandukolt, pedig 

valójában semmi kedve nem volt hazamenni. Mikor édesanyja még 

életben volt, a ház tele volt vidámsággal, melegséggel, és szeretettel, 

ám mióta ő meghalt, nyoma sem volt egyiknek sem, édesapjával úgy 

éltek egymás mellett, mint két idegen. 

(Dávid apukája már otthon van, mikor Dávid hazaér) 

Apa: Szia, hogy vagy? (háttal áll Dávidnak, mikor ő belép az ajtón) 

Dávid: Szia apa! Kösz, egész jól… 

Apa: (megfordul, így szemben van Dáviddal) Bocsi. (suttogja némán, 

és jobb kezével megütögeti a jobb fülébe rakott headset-et) Aha, 
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értem. (a pulthoz megy, és önt magának egy pohár narancslevet, fia 

pedig követi) 

Dávid: Este bulizni megyek Arnolddal. 

Apa: Jól van. Nem, ezt nem neked mondtam, hanem a fiamnak. 

Persze, ez elég rosszul hangzik, igen, de ki fogunk találni valamit. 

Dávid: Úgy döntöttünk csatlakozunk egy motoros bandához, és 

kiraboljuk a legközelebbi bankot. A maszkokat mi visszük, a 

stukkereket meg ők hozzák. 

Apa: Hát ez remekül hangzik. Jól van, akkor a stratégia a 

következő… (beszéd közben távozik a színpadról) 

Dávid: Minek reménykedek… (orra alatt dünnyögi, majd ő is levonul 

a színpadról) 
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3. jelenet 

 

(A jelenet helyszíne Arnold egyetemista barátainak lakása, narrátor 

oldalt áll.) 

 

Dávid: Milyen lakás már az, ahol nincs lift. (lihegve mássza meg a 

lépcsőfokokat, mikor is a lépcsősor tetején megáll) Harmadik emeletet 

mondtál, ugye?  

Arnold: Igen, a B lakás. 

Dávid: Ez lesz az. (bekopognak, nemsokára pedig kinyílik az ajtó) 

Dani: Helló Arnold! (kezet fog a sráccal) Kit hoztál magaddal? 

(Dávid felé pillant) 

Arnold: Dani, ő itt Dávid. Dávid, Dani. (a két fiú kezet fog)  

Dani: Gyertek beljebb, dobjátok le magatokat valahova. (bemennek a 

lakásba, ahol már két fiú a kanapén ül) Dávid, ők itt Levi és Marci. (a 

fiúkra mutat) 

Dávid: Örülök, hogy megismerhetlek titeket. 

Levi: Jaj, hagyd már ezeket az udvarias izéket, inkább válasszátok ki a 

karaktereiteket, és kezdjük a játékot. Ismered a szabályokat? 

Dávid: Hát, nagyjából. Mindenre 20 oldalú kockával dobunk, ha 1-est 

dobunk akkor valami nagyon rossz dolog fog történni, ha pedig 20-ast 

akkor valami nagyon jó. Ha valamiben ügyes vagy, akkor 2-szer 

dobhatsz, és a 2 dobás közül a jobbal számolunk. Harc elején 

mindenki dob egy 20 oldalú kockával, ezzel döntjük el, hogy milyen 

sorrendben következünk. Ha pedig valaki meghal, és emiatt kiesik, 
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akkor 3-szor dobnia kell, és ha a dobott számok összege 15 felett van, 

akkor visszakapsz egy életerőt. 

Marci: Aha, valóban így van, csak mi beleviszünk egy kis csavart. 

Ugyanis, ha kiesel, nem dobnod kell, hanem innod. Vágod?  

Dávid: Persze. (elhúzza a száját) 

Dani: Akkor kezdjük el. Dobj a kockával! (odaadja neki a 

dobókockát, ő pedig elgurítja, és tesz pár lépést a bábujával) 

Narrátor: És így játszottak tovább, mígnem egyszer csak Dávid 

kiesett. (szövege alatt a játékosok tovább játszanak, némán) 

Dani: Na haver, mit kérsz inni? Van itthon Tequila, Martini, Whisky, 

meg erdei gyümölcsös Tátratea. Na? 

Dávid: A tea jó lesz. (Dani odaadja neki a poharat, ő pedig először 

beleszagol, majd elhúzza a száját) A szaga nem emlékeztet túlzottan 

semmilyen teáéra. (egy húzásra ledönti az egészet, ami után grimaszt 

vág, és köhögni kezd) És az íze sem. (tovább köhög) 

Marci: Valóban nem ihattál ezelőtt sokat, öcsi. (nevetnek rajta, majd 

oldalt kimennek, a narrátor pedig középre jön) 

Narrátor: Azonban ahogy teltek, múltak a hetek, Dávid egyre jobban 

kezdte megszokni az italt, sőt, kezdett arra játszani, hogy minél 

többször, és minél hamarabb kiessen, hogy végre ihasson. Ugyanis 

rájött, hogy akkor az agya nem foglalkozik azzal, hogy mennyire 

nyomasztja őt az iskola, milyen rossz a kapcsolata az édesapjával, és 

milyen kimondhatatlanul hiányzik neki az édesanyja. Viszont ezzel 

elkezdtek romlani a jegyei, egyre sűrűbben csórt az otthoni 
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piásszekrényről, és egyre kevésbé foglalkozott Liával, aki ezt igen 

nehezen tűrte. 
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4. Jelenet 

 

(A jelenet egy mozi előtt zajlik, ahol Lia idegesen toporogva, a 

telefonját a füléhez tartva próbálja elérni barátját.) 

 

Narrátor: (kívülről imitálja a telefon híváshangját, majd sípol egyet) 

A hívott szám jelenleg nem kapcsolható, kérjük ismételje meg hívását 

később. 

Lia: (a telefonba mondva) Dávid? Hol a fenében vagy már? Nem 

hiszem el, hogy megint felültetsz! Hívj vissza, ha ezt megkaptad. 

Narrátor: Lia ekkor azonban egy kissé érdekes külsejű fiút látott 

meg, aki ahogy egyre közelebb ért, egyre ismerősebbé vált számára. 

Lia: Jó ég Dávid, hogy nézel te ki? (szájához kap) 

Dávid: Bocsi, a fiúkkal elhúzódott a buli tegnap, és… 

Lia: Nem érdekelnek a kifogásaid. Egy ideje már nem ismerek rád. 

Mi történt veled? Hova tűnt az a Dávid, akit én szerettem.  

Dávid: A Dávid, akit te szerettél? Az egy nyáfic volt.  

Lia: Ez nem igaz. Önmaga volt. Ne haragudj, de én ezt így nem 

tudom tovább elviselni. Ha nem változol vissza, nincs tovább, vége. 

Dávid: Ez kell neked? Jó! Akkor menj és találj magadnak egy másik 

szerencsétlent, és legyetek boldogok. Nálad úgyis csak jobb csajom 

lehet. 

Lia: Ha így akarod, legyen, de ne feledd, én figyelmeztettelek, hogy 

ennek még nagyon csúnya vége lesz. Szia! 
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Narrátor: Dávid hazamenve azonban nem tudta feledni Lia szavait, 

akárhogy is próbálkozott, ott motoszkált minden egyes mondata a 

fejében. Pedig nagyon nem akart rá gondolni. Felejteni akart, azt 

akarta, hogy a kínzó düh és szomorúság eltűnjön, így odalépett a 

kulcsra zárt italos szekrényhez, betörte az üveget, és kivette belőle az 

első italt, amit megfogott, majd meghúzta. Érezte, ahogy végig égeti a 

torkát, gyomrát, és kellemesen bizsergeti. Az első kortyot követte a 

következő, az első italt a második. Felejteni akart, minél hamarabb. 

Azonban egyszer csak megfájdult a gyomra, hányingere lett, és 

szédülni kezdett, majd pár másodperc múlva öntudatlan állapotban 

terült el a földön. (Dávid a narrátor szavainak megfelelően cselekszik 

a színpadon.) De Isten nem hagyta magára, segítséget küldött neki. 

Arnold: (belépve Dávidék házának ajtaján) Helló haver. Nem vetted 

fel a telefo…(ekkor pillantja meg a földön fekvő fiút, és rögtön 

odatérdel mellé, és pofozgatni kezdi) Dávid, mi bajod? Hallod? Szólalj 

már meg! (előveszi a telefonját, és tárcsázza a mentőket) Halló, 

mentők? Igen, egy autót szeretnék kérni a Rét utca 11. szám alá. A 

barátom ájultan fekszik a padlón…  
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5. Jelenet 

 

(A helyszín egy kórházi kórterem) 

 

Dávid: Hol vagyok? Mi történt velem? (nyitogatja a szemeit, és 

fejéhez kap, mert fáj neki) 

Nővér: (igazgatja a Dávid ágya mellett lévő csöpögő infúziót) Ne 

ijedj meg, kórházban vagy. Ájult állapotban hozott be a barátod, az 

orvos pedig alkoholmérgezéssel diagnosztizált, így kimosták a 

gyomrod. Fáj a fejed? 

Dávid: Egy kicsit, de nem olyan vészes. (megmasszírozza a homlokát) 

Nővér: Akkor fogadsz látogatókat? 

Dávid: Aha, persze.  

(Nővér kimegy, rá pár másodperccel apukája lép be az ajtón, kezében 

egy macival, amire az van írva: Gratulálunk a csöppséghez!) 

Apa: Szia! Bocsi, de csak ilyet árultak a büfében. (elhúzza a száját) 

Dávid: Köszönöm! (mosolyodik el halványan, de ettől megfájdul a 

feje, így odakap) 

Apa: Hogy vagy? 

Dávid: Hát, egy kicsit fáj a fejem, meg… (megcsörren az apuka 

telefonja) 

Apa: Bocs, de ezt fel kell vennem. (füléhez emeli a telefont) Szia 

Cecília! Igen, hallottam mi történt Mártonnal… (kimegy a szobából) 

(Dávid nagyot sóhajt, és oldalra fordulva éppen aludni készülne, 

mikor kopognak az ajtón.) 
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Dávid: Igen? (Lia nyitja ki az ajtót, és belép rajta.) 

Lia: Szia! Arnold mondta, hogy itt vagy. (odasétál Dávid ágyához) 

Hogy érzed magad?  

Dávid: Kicsit még fáj a fejem, meg fura a gyomrom, de megmaradok. 

Lia: Rendben, akkor mégis, hogy lehettél ekkora hülye? Mégis mit 

képzeltél? Mi lett volna, ha nem talál rád Arnold, ott halsz meg a 

padlótokon? Hogy lehettél ekkora idióta? (mondja, a végén már sírva) 

Dávid: Ne haragudj, nem gondolkodtam. Olyan rosszul éreztem 

magam, csak szabadulni akartam ettől az emésztő érzéstől. Tudom, 

hogy egy barom voltam, de remélhetem, hogy megbocsátasz nekem?  

Lia: „Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, 

bocsáss meg neki.”  Hát persze, hogy megbocsátok. 

(Megölelik egymást) 

Lia: Viszont mivel én nem tudok olyan jó lenni hozzád, mint Isten, 

nekem vannak feltételeim.  

Dávid: Hallgatlak. (elhúzza a száját) 

Lia: Először is, megígéred, hogy soha, de tényleg soha többé nem 

teszel ilyet.  

Dávid: Megígérem. 

Lia: Jól van, akkor a tudat megerősítéséhez, találtam neked egy tuti 

kis elfoglaltságot a kedd délutánjaidra… 
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6. jelenet 

 

(Visszatérünk az első jelenethez, ahol a szereplők félkörbe rendezett 

székeken ülnek, nyitva a közönség felé) 

 

Dávid: …Ez az én történetem. Nem vagyok rá büszke, de 

megpróbálok mindent megtenni azért, hogy be tudjam tartani az 

ígéretemet Liának, és meg tudjam hálálni azt a második esélyt, amit 

Istentől kaptam.  

Peti: Örülök, hogy így állsz hozzá a helyzethez. Sajnos lejárt az 

időnk, viszont jövő kedden ugyaninnen folytatjuk, és ne feledjétek, (a 

közönség felé fordulva folytatja) az ivás, a drogozás, vagy bármilyen 

más szenvedélybetegség nem megoldás a problémákra. Ha úgy érzed, 

segítségre szorulsz vagy nem találsz kiutat egy helyzetből, kérj 

segítséget szüleidtől, tanáraidtól vagy lelkészedtől. 

 

 

  


