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Szegény Józsika!



Presszó. Idős házaspár és egy idős nő ül az asztalnál. A házaspár képeket mutogat a nőnek. 






































































Egy férfi érkezik. Jó kedvű, már az ajtóból kiabálja.
Férj:
Ez a kedvencem! Itt kapta meg Józsikánk az első kis biciklijét. 

Nő:
Jaj Istenem! Micsoda szép kisfiú volt! Most pedig!...

Feleség:
Ne is mondd Amálkám! A szívem szakad!

Nő:
Szegény Józsika! Szegény gyerek!

Férj:
Itt meg, itt meg, futkos a kis barátaival! Ez a Döncike, ez pedig itt a Lackó!

Feleség:
Olyan elevenek voltak, mint a kis ördögök! Emlékszem egyszer… (felzokog)

Férj:
Na, kedves! Nyugodj meg! Erősnek kell lennünk!

Nő:
Könnyű azt mondani, Bélám! Gizim! Igyál! Egy kis erősítőt! (isznak). 

Feleség:
(ismét felzokog). Jaj Istenem! Szegény Józsikánk!

Nő:
Bolond gyerek! Ilyet csinálni! Ekkora fájdalmat okozni a szüleinek!

Férj:
Itt a ballagási képe! Nézd! Nézd milyen dalia!

Feleség:
Jaj Istenem! 

Nő:
Na, kedves! Nyugodj már meg!

Férj:
Könnyű azt mondani! Majd az idő… az majd segít!

Feleség:
(ismét felzokog) Olyan üres a ház! Ó Istenem, olyan üres az egész ház.

Férj:
Ez az utolsó otthoni képe! Nézd milyen boldog volt!

Feleség:
Hogy mosolyog!

Nő:
Szegény kölök!

Férfi:
Na! Meséljetek! Megnősült a nagyfiú?

Férj, feleség:
(zokogva) Meeeg! 

   
   






Gyerekek.



Férj olvas, feleség be. Maga után ráncigálja a tíz éves forma gyerekét. A gyerek tiszta kosz, üvölt.



































A férj és feleség becsöngetnek a szomszédba. Galambos ajtót nyit.

























Kisfiú ki. Tiszta mocsok.






















Galambosné is ki.





























Sarkon fordulnak, bemennek a lakásba. 



Kiabálás, veszekedés hallatszik a lakásból.

Közben a homokozóban, Lacika és Tibike egymás fejére szórja a homokot.

Feleség:
Ezt nézd meg fiacskám! A Tibike mit csinált a mi Lacikánkkal. 

Férj:
Gyerekek. Játszanak.

Feleség:
Így? Ez neked játék? Tiszta kosz a gyerek haja! Elszakadt a ruhája. (nyakon vágja a gyereket) Ne bőgj! Megmondtam neked! Ha vernek üss vissza!

Férj:
Na de fiacskám! 

Feleség:
Laci! Azonnal átmész Galambosékhoz, és összeveszel velük!

Férj:
Te bolond vagy? A Galambos Tibi gyerekkori jó barátom!

Feleség:
Engem ez nem érdekel! Az ő gyerekük elverte a mi gyerekünket. (megint nyakon veri a gyereket) Te meg miért hagyod magad? (a gyerek bőg)

Férj:
Ne sírj kisfiam! Jól van, szólok nekik.

Galambos:
Szia Lacikám! Mi van?

Férj.
(zavarban van, dadog) Tudod ez nagyon kellemetlen…

Feleség:
(közbevág) Mit dadogsz te szerencsétlen? Zárd be a kölködet Galambos, zárd be, mert, nem tudom…

Galambos:
Mi van?

Feleség:
Zárd be azt a hülye gyereket! Nézd meg mit csinált a mi Lacinkkal.  

Galambos:
(üvölt) Hülye gyereket? Hát majd én megmondom nektek ki a hülye! A ti Lacikátok az! Az egy idióta! Teleszórta Tibikénk fejét homokkal! A Laci az nem normális! (bekiabál a gyereknek) Gyere ki Tibi! (nyakon vágja őt az apja) Ha még egyszer hagyod magad egy ilyen anyámasszony katonájától, hát megnézheted magad!

Férj:
Anyámasszony katonája? A mi Lacink? A te Tibikéd pont olyan hülye, mint te voltál gyerekkorunkban!

Galambos:
Majd jól pofán váglak édes öregem, mint mikor tízévesen a csámpás lábaiddal kirúgtad a nagymamám ablakát.

Férj:
Vagy én váglak pofán, mint mikor kidurrantottad a labdámat!

Feleség:
Na! Itt a díszpinty! 

Galambosné:
Nekem szóltál mindenki kedvese?

Feleség:
Hát én kikaparom a szemedet te szemét!

Galambosné:
Hallottam a híredet, Helena! Főnök macája! 

Férj:
Tegyél lakatot a feleséged szájára te disznó! 

Galambos:
Nekem ugatsz? Zárd be a pulykatojás kölködet meg a rusnya feleséged, mert nem állok jót magamért!

Feleség:
Elég ebből! Gyere fiam! Ezekkel sem beszélünk többet!

Férj:
Na mesélj! Mi van a főnököddel, fiacskám?



Lacika:
Ezek a felnőttek tiszta hülyék!

Tibike:
Állandóan balhéznak egymással.
   

Időjós


TV stúdió, időjárás jelentést mond a férfi.

























Másnap este.

Az időjós és felesége ketten ülnek a szabadtéri mozi nézőterén. Ragyognak a csillagok, gyönyörű idő van. A nőn nyári ruha, a férfin rövid ujjú ing, rövid gatya. Egymást átölelve pattogatott kukoricát majszolnak, üdítőt szürcsölnek.  
Férfi:
Kedves nézőim, rossz híreim vannak! Holnap estére hatalmas erejű légköri ciklon éri el hazánkat. Ez ebben az évszakban nagyon ritka jelenség. Legutóbb 1885 májusában jegyeztek fel hasonlót. Akkor tányér nagyságú jégdarabok hullottak az égből és olyan szél kerekedett, hogy a házak hetven százaléka elveszítette a tetejét. Tehát, kedves nézőim, holnap este hasonló jelenséggel találkozhatunk. Minden átmenet nélkül, nagy vihar éri el fővárosunkat. Jégesővel, orkán erejű széllel, nulla fok körüli hőmérséklettel. Kérem önöket maradjanak otthon, ne menjenek sehova, mert senki sem tudja garantálni testi épségüket. Viszontlátásra, viszonthallásra.

Nő:
Csodálatos ez az este! Köszönöm neked, kedves.

Férfi:
Ó szívem! Bár csak minden vágyad így tudnám teljesíteni!

Nő:
Mire gondolsz kedves?

Férfi:
Azt kérted, legyünk ma kettesben. Nézz körül, ketten vagyunk.
Két perc


Utca, két férfi találkozik.
Egyik:
Na mi van, édes öregem? Milyen a házasélet?

Másik:
Hu, ne is kérdezd!

Egyik:
Baj van?

Másik:
Sok a vita, veszekedés. Morgolódik az asszony.

Egyik:
Az nem jó! Hidd el komám, az nem jó!

Másik:
Nem tudom. Mindenki azt mondja, hogy minden családban van vita.

Egyik:
Nálunk tíz év alatt jó, ha két percet morgott az asszony. Két rövid percet.

Másik:
És te?

Egyik:
Én egy büdös szó nem sok, annyit sem szóltam.

Másik:
Tíz év alatt?

Egyik:
Tíz év alatt.

Másik:
Nem volt vita?

Egyik:
Nem.

Másik:
Ne viccelj!

Egyik:
Nem viccelek, komolyan!

Másik:
Azt mondta a Füleki, hogy mindenhol van vita, csak sok helyen a szőnyeg alá söprik.

Egyik:
Fenéket! Ez csak hozzáállás kérdése. Csapj az asztalra! Hadd lássa az asszony ki hordja a nadrágot.

Másik:
Te odacsaptál?

Egyik:
Nem. De nálunk más a helyzet. 

Másik:
Amennyiben?

Egyik:
Nálunk kérlek szépen két intelligens, értelmes ember találkozott.

Másik:
És ezért nincs vita?

Egyik:
Ezért.

Másik:
Nem morog az asszony?

Egyik:
Nem.

Másik:
Pontosabban, tíz év alatt csak egyszer morgott?

Egyik:
Egyszer.

Másik:
Két percet?

Egyik:
Ahogy mondod.

Másik:
És mit morgott abban a két percben?

Egyik:
Azt, hogy elege van belőlem, van valakije, takarodjak a szeme elől, nem akar többé látni. Ja! És, hogy a lakás, a nyaraló, meg a kocsi az övé.


