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Egy pizsamás férfit mutatunk a kórházi ágyon, hang mondja. 


Aztán egy fürdőköpenyes nőt mutatunk a kórház folyosóján.



Egy másik nőt mutatunk



Egy mosolygó fehér köpenyes nőt mutatunk.


Egy fehér köpenyes férfi beszél. 
Hang:
Ottó két hónap alatt 20 kilót fogyott!


Hang:
Ágnes hathét alatt 14 kilót fogyott!


Hang:
Gabi négy hét alatt 25 kilót fogyott!


Fehér köpenyes:
Vajon mitől?


Férfi:
Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!


 

 A MŰÉRTŐ


Képtárban vagyunk. Férfi elmélyülten nézi az egyik festményt, ami egy tájképet ábrázol. Másik férfi áll meg mellette. 





































Az egyik mutatja a képen.




























































































Az egyik hirtelen előkap egy filctollat és villámgyorsan egy házat rajzol a festményre. 
Másik:
Úgy látom magának is ez tetszik.

Egyik:
Hozzám szólt?

Másik:
Bocsánat! Köves.

Egyik:
Nem követem.

Másik:
A nevem, Köves. Én vagyok a…

Egyik:
A festő.

Másik:
A művész.

Egyik:
Akkor ez az ön…

Másik:
Igen, az enyém. Mit szól?

Egyik:
Hm.

Másik:
Ez jól esik. Manapság kevés a műértő. Maga is úgy látja, ahogy a… hogyishívják?

Egyik:
Hát, nem is tudom.

Másik:
Tusakodik. Igaz?

Egyik:
Ide talán én egy házat…

Másik:
Stílustalan. 

Egyik:
Ne siessen! Ha a házat a fák mögé festi, akkor…

Másik:
Nincs ott semmiféle ház!

Egyik:
Hát ez az! De ha maga odafesti, akkor van! Akkor van ott egy szép, nagy ház.

Másik:
De nincs ott! 

Egyik:
Látom. Mert ha ott lenne, akkor látnám.

Másik:
És tudja mit! Ez a kép a ház nélkül is megér, vagy két milliót.

Egyik:
Házzal meg megérne legalább huszonkettőt. Tudja maga mennyibe kerül ott egy ház?

Másik:
Hol?

Egyik:
Hát ott!

Másik:
Ne idegeljen!

Egyik:
Én nem. Csak mondom. Egy szép ház…

Másik:
Oda se férne már az a ház! Ott az erdő!

Egyik:
Marhaság! Ott a tisztás! Tegye oda a házat!

Másik:
Nem teszem! A tisztáson a gombászok vannak!

Egyik:
A gombászok nem mehetnek oda!

Másik:
Hát már miért ne mehetnének?

Egyik:
Mert magánterület!

Másik:
Miért lenne magánterület? 

Egyik:
Mert ott a ház.

Másik:
Hát én begolyózok! Ismételd meg! Mondd el még egyszer, hogy miért lenne magánterület?  

Egyik:
Mert ott a ház!

Másik:
De hát nem látod te nyomorult, hogy nincs ott semmiféle ház! Te szemét, te! Hát nem fér oda! Értsd meg! Nem fér oda!

Egyik:
Ha-ha-ha! Még hogy nem fér oda! Azt mondod, hogy nem fér oda?



Na látod, hogy odafért, te, te művész! Te! 



