
Tóth Szófi 

 

A helyszín: Cuba, Nasobucos bár, este 19:00  

Szereplők: 

• Ana María (szerény lány, akinek viszony volt a bár tulajdonosával) 
• Ivonne ( Ana María édesanyja, erősen vallásos, a római katolikus egyház tanításait követi) 
• Cosette (Marcos felesége, a városban híres a vadságáról és túlfűtöttségétől) 
• Marcos (Nosabucos bár tulajdonosa, igen gazdag) 

 

  



Ana María 

A közelmúltban töltötted be a 19. életévedet. A családod 3., azaz legkisebb gyerekeként láttad meg a 
napvilágot. Nehéz gyerekkorod volt, veled bántak a legszigorúbban a szüleid. Ezáltal nehezen 
alakítottál ki barátságokat, a fiúk közelébe nem is mehettél. Most édesanyádnak [Ivonne] segítesz a 
házimunkában, sokáig kilátástalannak érezted az életedet, nem láttad a jövődet. Azonban 2 hónappal 
ezelőtt, mikor sajtért és zöldségért küldött el az anyád, visszafele betértél a Noscabucos bárba, amely 
a környéketeken egy neves hely, te azonban még sosem jártál ott azelőtt. Az anyádtól kapott pénzen 
vettél magadnak egy kis rumot, amelyet Marcos, a Noscabucos bár tulajdonosa szolgált fel neked. 
Beszélgetésbe elegyedtetek, kiöntötted neki a szívedet, majd Marcos hozott még kettő rumot. A 
délután olyan jól alakult, hogy a hátsó raktárban kötöttetek ki… Az eset megtörténte után Marcos 
megfenyegetett, hogyha bárkinek elmondod a kettőtök viszonyát, a biztos halál vár rád. Te tartottad 
a szádat, de súlyosan beleszerettél Marcosba. Az elmúlt 2 hónap alatt hetente kétszer összejártatok. 
Ma úgy döntöttél, hogy elviszed az anyádat a Noscabucos bárba, és bár nem fogod bemutatni 
anyádnak Marcost, de utalásokat fogsz tenni, hogy milyen jó ember, abban reménykedve, hogy majd 
Marcoshoz akarnak feleségül adni a szüleid. 

  



Ivonne 

Boldogtalan életet élsz. 3 gyereked van, a férjed nem szeret és viszont nem szereted te sem a 
férjedet. A házimunka volt az életed. 14 éves korodban meghalt az anyukád, így rádszakadt a 3 kisebb 
fiú testvéred gondozása és a ház rendben tartása, míg az apjád dolgozott. 21 éves korodban férjhez 
mentél Darishoz, akivel azóta is boldogtalan házasságban élsz. Született 3 gyereked, de a 3-at, Ana 
María-t nem szeretted volna megtartani. Így keményen bántál vele egész életében. Mivel 
boldogtalan a házasságod, úgy gondoltad máshol keresed azt. A helyi ismert bárba jársz. 
Megismerkedtél a bár tulajdonosával, Marcossal. A beszélgetésekből több is kerekedett, a hátsó 
raktáran kötöttetek ki. Rendszeresen visszajársz Marcoshoz a hátsó raktárba. Az utóbbi időben 
észrevetted Ana Maríán, hogy sokszor később ért haza a szokásosnál. Gyanúsnak találod, ezért 
kérdőre vonod, hol kóricál. A lány csak annyit felelt, hogy megmutatja neked azt a helyet, ahol jól 
szokta mostanság érezni magát. Erre szörnyen mérges leszel, hogy valóban eljár valahova. De úgy 
döntesz, egyszer kivételt tehetsz, és elmész jól érezni magad a lányoddal. 

  



Cosette 

A város cicababája vagy. A legjobb nő a Havanna városában. Okos, rafinált személy vagy. 
Lobbanékony vagy, mindig neked van igazad. A férjed Marcos. 9 éve vagytok házasok. Van egy 6 éves 
kisfiatok. A pénzéért mentél Marcoshoz, de később beleszerettél. A napjaidat a fodrászatodban 
töltöd, amit 4 éve nyitottál meg. Itt szerzed be a heti pletykákat a kuncsaftjaidtól. A gyerekedet 
általában az anyádhoz passzolod le. Esténként a Noscabucos bárba jársz, amelynek Marcos a 
tulajdonosa. Itt szoktál sok másik férfival táncolni a férjeden kívül. Egyszer azonban amikor 
megláttad, hogy a Marcos más nővel táncol, majdnem kicsináltad a férjedet, a nőt pedig kihajítottad 
a bárból. Mostanában azt érzed, nagyon kiegyensúlyozott a házasságotok. Marcos minden héten 
rózsacsokrokkal áraszt el. Ma reggel terhességi tesztet csináltál, az eredmény pozitív lett. Ma este a 
bárba készülsz elmondani a férjednek az örömhírt. 

  



Marcos 

Egy igazi gazfickó vagy. A Noscabucos bár tulajdonosa vagy, amire igen büszkén tekintesz. Tele vagy 
pénzzel. 9 éve házasságban élsz a feleségeddel [Cosette] és van egy 6 éves gyereketek. Állandóan a 
nőkön jár az eszed. Vagyis valójában a férfiakon. 18 éves korodban realizáltad, hogy a férfiakhoz 
vonzódsz, de a családodnak sosem merted volna elmondani. Ezért kialakítottál egy ”normális” életet 
feleséggel, gyerekkel. Senki sem tud a titkodról. A nőkkel próbálod kompenzálni azt az űrt az 
életedben, amit csak te tudsz betölteni. A hét minden napján találkozol különböző nőkkel a hátsó 
raktárban. A jelenlegi kedvenceid Ana María, aki egy fiatal lány, és Ivonne, aki már benne van a 
korban. Természetesen megfenyegetted őket, ha bárkinek szólnak a viszonyotokról, akkor nekik 
végük. A feleségedet minden héten elhalmozod virágokkal, hogy jelét se add a félrelépéseknek. Ma 
szörnyen fáradt vagy, nem számítasz nagy forgalomra, elvégre szerda este van.  
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