PÁSZTORÓRA


Presszóban vagyunk. Egy pár érkezik összebújva, leülnek egy asztalhoz. A nő jóval fiatalabb a férfinál.
Férfi:
Te! Te drága! Hetek óta erre a pillanatra várok! Csókolgatni akarom a kezed, a szád, simogatni a hajad!


Nő:
Géza! Gézuka! Gézicska! Te! Te férfi! Igazi férfi! Ölelj, csókolj, gyönyörű emberem!


Férfi:
Hegyeket tudnék megmozgatni érted, seregeket legyőzni! Érted még a káposztás cvekedlit is megenném!


Nő:
Micsoda férfi vagy! Ó miccsoda férfi! Te, te dúvad!   


Férfi:
Erős karommal megvédlek mindentől! Nincs hatalom mely közénk állhatna.


Nő:
Válj el! Hagyd ott azt a némbert, életed megrontóját! Én boldoggá teszlek!


Férfi:
Leszámolok vele, elhagyom, és a tied leszek! Csak a tied! Ígérem!

Nyílik a presszó ajtaja, és egy hárpia szerű, feldúlt nő lép a helységbe. Dühösen körbenéz, majd egyenesen a pár asztalához siet. Ő a feleség

Feleség:
Hah! Te gazember! Mit keresel itt? Válaszolj!

A férfi behúzza fülit-farkát, alázatos.
Férfi:
Szerbusz kedvesem. Félre érted....


Feleség:
Kuss! Ne hazudj te disznó! Egész úton a nyomotokban voltam! Ki ez a nő?


Nő:
Én vagyok ennek az áldott jó embernek a...


Feleség:
Hahahaha! Még hogy áldott jó! Na ne röhögtess drágám! Tudod ki ez a férfi? Na tudod?


Nő:
Ő egy csoda! Egy drága csoda!


Feleség:
Csoda? Igen drágám! Az én Gézám egy csoda. Hetente kétszer vált fehérneműt, büdös a zoknija, és ha meccs van a TV-ben nem lehet hozzá szólni.


Férj:
Nana asszony! Nana!
 

Feleség:
Neked kuss fiacskám! Most a jövendőbeliddel beszélgetek. Azt tudod e drágám, hogy mit csinál a mi Gézánk amikor valami elromlik a lakásban? Elmondom neked. Nem csinál semmit. Egy rohadt villanykörtét nem képes becsavarni, csak vinnyog! Hívd ki anyukám a szervizt...Így anyukám.......úgy anyukám!


Nő:
Én akkor is szeretem!


Feleség:
Persze! Szereted! Mert még nem főztél neki bablevest drágám! Aztán majd mikor egy méterre lebeg a paplan az ágy fölött akkor majd nem szereted. Tudod kedves olyan a takaró, mint egy repülő szőnyeg. Csak büdösebb.
 

Férfi:
Ez már  tényleg intim!


Feleség:
Hallgass nagy fiú! Azt elmondtad a kedvesednek, hogy amikor hetente kétszer berúgsz akkor verekszel! Vagy azt, hogy reggelente úgy köhögsz mint egy TBC-s víziló!  Elmondtad?
   

Nő:
Ez igaz Géza?


Feleség:
Ne fáradj kedves. Úgyis letagadja! Fogadjunk, hogy azt sem mondta el, hogy kikezdett a szomszédasszonnyal. Így van fiam?


Férfi:
Nem kezdtem ki vele! Csak átjött, megmutatta az új fehérneműjét. 
 

Nő:
Gézuka! Azt mondtad csak én rám vártál egész életedben!


Feleség:
Hahahaha! Ezt mondta tavaly is! A lepcses Rozinak! Aztán egyszer megvolt neki, és otthagyta a szerencsétlent.
 
A nő felpattan, lezavar egy pofont a férfinak.
Majd elrohan. 

Nő:
Undorító disznó! Szégyellje magát!

A férfi kétségbeesve szól utána
Férj:
Magduska! Várjon! Megmagyarázom!

A feleség belekarol a férfiba.
Feleség:
Na gyere te vén kujon, menjünk haza. Látod milyenek ezek a mai fruskák! Egyikük sem bírja, ha egy igazi férfi közeledik feléje.

HOROSZKÓP


Presszóban vagyunk. Férfi és egy nő ülnek az asztalnál, most ismerkednek egymással.
Károly:
Gizike! Magácska mivel foglalkozik?


Gizike:
Asztrológiával kedvesem. Tudja Károly, a csillagok nem hazudnak.


Károly:
Valóban, Gizike? Érdekes! Roppant érdekes! De én nem hiszek az ilyesmiben.


Gizike:
Pedig hihet benne! Elmondok egy történetet Károly. Az én Bélám Bika volt. De micsoda Bika! Huhu! Lehajtotta a fejét, kapált a lábával és fújtatott! Hogy tudott fújtatni! Mint egy igazi Bika!


Károly:
És mi lett a Bikával kedves?


Gizike:
Elváltunk. Nem lehetett gyerekünk. Elsősorban Bélám hibájából.


Károly:
Szép kis Bika, mondhatom. És aztán?


Gizike:
Akkor jött Jenő, a Kos. Ez a házasságom rövidre sikeredett, mert az én önfejű Kosom, isten nyugosztalja, fejjel rontott a falnak, amikor megtudta, hogy beleszerettem egy igazi Szűzbe, Ottóba.


Károly:
Mi lett a Szűzzel Gizike?


Gizike:
Ez a kapcsolatom sem volt hosszú, mert Ottóm, Szűz lévén sértődékeny volt, és nem állhatta amikor a hideglábú Gézámmal, aki mellesleg Hal volt, találkozgattam.


Károly:
Aha! Szóval Géza Hal volt.


Gizike:
De tudja Károly, a Hal nem fér össze a magam fajtával, legalább is a csillagok szerint. Utána ismerkedtem meg az én Jóskámmal. Bak volt a lelkem. 
 

Károly:
Csak nem Bakot ugrottak Gizike?
 

Gizike.
Jóskám ugrott. Egy ködös hajnalon. Lefelé a Gellért-hegyről. De akkor én már Gáborommal, a Mérleggel méricskéltem a szerelmet. De Gábor művész volt! Életművész! S mint olyan, nem vetette meg az élet örömeit. Most Svájcban él az ismert cimbalomvirtuózzal, Homoki Köpcös Janóval. És most itt vagyok! Szendén, várakozón.
 

Károly:
Gizike! Kérdezhetek valamit?


Gizike:
Persze Károly, kérdezzen.
 

Károly:
Kedvesem! Magácska milyen jegyben született?


Gizike:
Ikrek vagyok kedves!

Károly felemelkedik az asztaltól, búcsút int.
Károly:
Őszintén sajnálom Gizike, de mi nem pásszolunk össze! Esetleg ha a testvére rá érne?



