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Második darabja ez, de a minden bizonnyal az első sem lehetett akármilyen. Flores Hedvig 
Montserrat  egy baráti befogadás hétköznapi szituációiból kanyarít  mindvégig érdekes tör- 
ténetet.  A távoli útról betoppanó feleség ifjú párt talál az ágyában, közeli barátjai ugyan,  
de a helyzet mégis meglepő.  Lakásukat kiadták, hogy fizetni tudják a deviza-hitelt, így ala-  
kul a nem is annyira átmeneti együttélés, négyesben.  
Korcsmáros András,  a komoly karriert építő férj,  akinek "Szisza!, Szisza!" megszólalásai pil- 
lanatok alatt  szállóigévé váltak,  a lövöldözős képernyő-játékok megszállottja,  a másik úr, 
az ellenállhatatlan humorú  Pásztor Máté valamely tai-chi, jóga, kung - fu keverék megszál- 
lottja. A frappáns képekben pergő a komikus jelenetekben sorra kerülnek elő a manapság  
minden fiatalt érintő kínos kérdések.  
Elsőnek a gyermekvállalás, kockázatok és mellékhatások,  a két pár versengve küzd az első- 
ségért.  A pukkancs energiabomba  Pintér Szilvia  hisztérikus rohamot kap,  mikor nem az  
terhes-tesztje lesz pozitív, a házigazda  Flores Hedvig Montserrat boldogan készül a kisma- 
maságra. Alkotóerejét a rendezésben is csillogtatja, lendületes, árnyalt, gördülékeny a já- 
ték, fürgék a váltások, röpködnek a parádés poénok.  
Az alakulóban lévő egyensúlyt újabb beköltöző, egy harmincéves, füvező mamakedvenc za- 
varja meg. Az alkatilag telitalálat  Nádas Gábor Dávid  könnyed nonsálansszal heveredik be 
az áhított kanapéra, hippilényével szöges ellentétben, nemzeti hévvel ítéli el külföldre ké- 
szülőket. Mert nem kerülhető meg napjaink legégetőbb problémája, a fiatalok (és öregeb- 
bek!) tömeges kivándorlása. "Dreambegisztán" tárt karokkal várja a villanyszerelők, mosoga- 
tók mellett a diplomásokat is.  Végül éppen az itthon is jól élő házasok indulnak hosszabb 
külhoni munkára, a háromfős ittmaradók pedig folytathatják bohókás együttlétüket. 
Nagyszerű mulatság,  tanulságos események,  sziporkázó humor.  A Zöld Macská-ban nem- 
csak a palacsinták és a házi (meggyes-szilvás-fekete!!!)-sörök  élvezetesek,  a hátsó, titkos 
traktusban igen színvonalas és mindig nézőbarát előadások láthatók.  Ezek hosszú sorában 
újabb gyöngyszem a  Teatro Surreal  fergeteges komédiája. 

	  


