
Szó szerinti leirat 

X: férfi hívja D-t 

D. érdeklődik, hogy X-ék merre vannak, mire ő közli, hogy „nem tudtunk 
keresztülmenni”. Erre D. olyan utasítást ad, hogy „menjetek vissza az Astoriához, és 
akkor onnét 6 órakor elindul visszafelé az összes ember, aki ott van. Vonuljatok 
egészen vissza az Astoriához, hagyjátok a faszba a rendőröket, vagy húzzátok 
magatokkal a rendőröket!” X. erre rávágja, hogy”Azt akarjuk”. D. ezután kijelenti, 
hogy „elvileg” 6 órakor a nagygyűlés végén, elindul onnan =az Astoria-tól) az összes 
ember, de van rá esély, hogy ha X-ék hamarabb odaérnek, akkor hamarabb is 
megindulhat a tömeg. Majd azzal folytatja, hogy neki sikerül bekerülni a rendőrök 
mögé, így tud majd segíteni, hogy „mi a mozgás”. D.- X.kérdésére elmondja, 
hogy”Károly bácsi, Karesz, Marika” társaságában van. 

 

D. hívja Gyíkot (Gy) 

Rögtön a tárgyra tér: 

D: Úgy húzzátok magatokra a rendőröket, hogy ne legyen összecsapás Vonuljatok 
visszafelé az Astoria felé! 

Gy: Már itt vagyunk. Mi már itt vagyunk az Astoriánál, Debil! 

D: Bakker! Húzzátok magatokkal a rendőröket is! 

GY: Húzzák. Ott fönt megállt egy tömeg, és onnan nem fogjuk tudni lehúzni, érted. 
Azt akartuk mi is, hogy lehúzzuk ideáig, de nem sikerült. Hát hiába vezetem, ugye, én 
mentem elől, baszd meg. 

D: Jó, megálltak most itt a köcsögök egy kétszáz méterre az Arany János utcától, és 
mintha nem nagyon akarnának utánatok menni. 

Gy: Mert annyian vannak, mint az állat, baszd meg, annyi könnygázt kaptam, mint a 
hétszentség, hallod. 

D: közli, hogy ő egy utcára van Gy-éktől, csak 500 méterrel lejjebb. Gy. A Dohány 
utcai zsinagógánál van. Ezután D utasítást ad: 

D: Kicsit hergeljétek a rendőröket, de úgy, hogy ne legyen összecsapás! És húzzátok 
magatokkal az Astoria felé! 

GY: Azt akarjuk. Mi ezt is csináltuk. Direkt ezért mentünk csak ki. Nem akartunk mi 
itt ölni, érted. 

D: Jó. Kénytelenek vagyunk elhozni azt a tömeget az Astoriától, anélkül vesztünk. 
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GY: Így van, így van. Az a jó, hogyha ide lejönnének, és itt csinálnátok a balhét, 
érted. 

D: De ahhoz húznotok kell magatokkal őket. 

GY: Hát de nem tudjuk, mert fönt megálltak megint a Deák térnél. 

D: Basszus. 

GY: Ott egy tömeg, és ott meg van állva, de körülbelül, itt most már van, vaszd meg, 
kétszázezer ember az hétszentség. Hát de látod te is. 

D: Félmillió van. 

Gy: Nagyon jó. Na ennyi legalább kell csak az a baj, hogy ez mind a Fidesz-hez jött. 

D: Hát majd kapnak egy kis könnygázt és akkor meglátjuk, hogy kihez jöttek. 

Gy: Na ez az, úgy kéne, ez lenne a cél. Ez lenne a cél. 

Ekkor nagy lesz a hangzavar, nem érthetőek D. szavai, majd újra hallhatóvá válnak: 
„Mindegy, az a lényeg, hogy sikerül valami”- mondja, majd elköszönnek egymástól.  


