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HÓFEHÉRKE





















Szoba. Kuka ül az asztalnál, a borzasztó öreg és csúnya Hófehérke csapkod.













Kuka az égre mutat.
Szekrény teteje: hat urna, mindegyiken egy-egy törpe név.






















































Nyílik az ajtó, nagyon öreg királyfi be.














































Jobbról-balról Kuka hóna alá nyúlnak és kipenderítik a házból.  
Narrátor:
Hófehérke, amikor magára maradt nagyon megijedt. Egyedül bolyongott a hatalmas erdőben, míg egy kicsi kis házra nem bukkant. Bekopogott, illendőn köszönt, majd beköltözött a hét törpéhez. Telt-múlt az idő, a királyfi meg csak nem jött. Persze, hogy nem jött, mivel megismerte, megszerette és feleségül vette Hamupipőkét. Azóta hatvan év telt el. A törpék közül már csak szerencsétlen Kuka éldegél félelemben, terrorban saját háza kicsiny szobájában.

Hófehérke:
Azt mondtam, megeszed!

Kuka:
Nem eszem meg! Hétfőn kukoricamálé, kedden kukoricamálé, ötven éve minden nap, kukoricamálé!

Hófehérke:
Hatvan éve! Hatvan éve főzök rátok, sütök rátok, mosok rátok! Hetetekre!

Kuka:
Csak rám. A többiek már fönt vannak.

Hófehérke:
Jó helyen vannak! Épp elég gondom volt rátok! Na egyél!

Kuka:
Te nekem nem parancsolsz! Téged befogadtunk, azt hazudtad csak két napig maradsz, hogy jön érted a királyfi! Nem jött!

Hófehérke:
Hát tehetek én arról?

Kuka:
 Te itt rosszhiszemű, jogcímnélküli lakos vagy!

Hófehérke:
Úgy! És amikor ágyba bújtál velem? Akkor jóhiszemű voltam? Ott könyörögtél, nehogy a Morgó megtudja. Mit is mondtál akkor?

Kuka:
Nem emlékszem.

Hófehérke:
Azt mondtad, mindened az enyém! Hogy szeretsz! Hogy sose néznél más nőre!

Kuka:
Nem is néztem.

Hófehérke:
Itt! Kire néztél volna te szerencsétlen? Legközelebb a Vasorrú bába lakik, ő is tíz évet ült Jancsi és Juliska miatt!

Kuka:
Tévedsz! Lett volna kire néznem! Egyszer találkoztam Piroskával!

Hófehérke:
Pfuj! Pedofil! Nem sül ki a szemed! Úr Isten hova kerültem! Legalább a királyfi eljönne értem!

Kuka:
De nem jön! Van annak esze!

Királyfi:
Eljöttem érted, Hófehérke!

Hófehérke:
Hah! A királyfi! Értem jöttél?

Királyfi:
Érted!

Hófehérke:
De te nős vagy!

Kuka:
Tagadd le! Kérlek! Könyörgök! Tagadd le! 

Királyfi:
Hamupipőke halott! Egyedül maradtam!

Hófehérke:
Akkor induljunk!

Királyfi:
Hova? Hamupipőke első házasságából származó gyerekei kiforgattak mindenemből. Se házam, se vagyonom! A kocsit meg elvitte az anyósom, az a gaz! Így is kellek?

Hófehérke:
Kellesz! Hatvan éve várok rád! A tied vagyok!

Királyfi:
Akkor ide költözöm! 

Kuka:
Azt már nem! 

Hófehérke:
Kuss törpe! A királyfi itt marad!

Királyfi:
Na húzz el innen apukám!

           

       






VALÓSÁGSÓ



Vacsorázik A család.









Felpattannak, át sietnek a szobába, bekapcsolják a rádiót.




Innen kezdve néma játék! Az éterből különféle hangok hallatszanak. Sóhajtások, WC öblítőtartály hangja, csámcsogás, böfögés és minden, amit még kitaláltok.

A család némán izgulva hallgatja a rádióból folyó eseményeket.

Amikor vége van, megint a rádióbemondót halljuk.

  
Férj:
Mennyi az idő gyerekek?

Feleség:
Nem sokára kezdődik! Siessünk egy kicsit!

Férj:
Gyorsan, kapjuk be ezt a pár falatot, aztán menjünk!

Rádióbemondó:
Kedves hallgatóink! Az elkövetkező közel két és fél órában kapcsoljuk a villát! Következik a Jött-Ment világ, a Mard-el rádió valóságsója! 




Rádióbemondó:
Kedves hallgatóink! A Jött-Ment világ című valóságsó következő adása ma éjjel 11 órakor lesz, itt a Mard-el rádióban. Kérem, maradjanak továbbra is velünk. Most következő műsorunkban Rézpál Ödönnel, a Kossuth díjas színművésszel beszélget riporterünk, Ocskó Martin.

Férj:
Kapcsold csak ki fiacskám! 

Feleség:
Ki is az a Rézpál Ödön, Géza?

Férj:
Tudja a franc! De szerintem nem villalakó!    




BEISMERŐ VALLOMÁS



Ügyvédi iroda. Férfi áll az ablakban, szórakozottan kifelé bámul, kopognak. Zsámboki be.
















































Zsámboki idézést vesz elő a zsebéből.












































Kivágódik az ajtó, jól öltözött ügyvéd be. Egyenesen Zsámbokihoz megy, kezet nyújt.


Odafordul a másik férfihoz.




































  
Zsámboki:
Jó napot kívánok, doktor úr! Zsámboki Ottó. Én telefonáltam délelőtt.

Férfi:
Jó napot! Én azt hiszem…

Zsámboki:
Ne is folytassa, doktor úr! Tudom én, mit akar mondani!

Férfi:
Csak azt, hogy…

Zsámboki:
Tudom kérem! Őszinteség! Kivel legyen őszinte az ember, ha nem az ügyvédjével, nem igaz?

Férfi:
De! Csak, hogy…

Zsámboki:
Pénz is van, kérem tisztelettel! Tudom, hogy drága az ügyvéd úr, a Gezarolos megmondta!

Férfi:
Maga ismeri a Gezarolost?

Zsámboki:
Persze kérem. Ő mondta, forduljak önhöz. 

Férfi:
A Gezarolos öt éve szökésben van! Maga tudja, hogy hol van?

Zsámboki:
Persze kérem, hogyne tudnám! Csak, hogy meglegyen kettőnk között a bizalom, elárulom! Jöjjön csak, megsúgom! Nálam van, a pincémben!

Férfi:
Miért is jött, Zsámboki úr?

Zsámboki:
Nekem kérem, holnap reggelre idézésem van. Nézze csak! Doktor Pogány, rendőr őrnagy úr foglalkozik az ügyemmel.

Férfi:
Na kérem…

Zsámboki:
Nincs probléma ügyvéd úr! Én hallgatok, mint a sír! Nem tudják rám verni azt a sok milliót! És tudja, hogy miért?

Férfi:
Nem!

Zsámboki:
Mert okos vagyok. Mert tudok olyan trükköket, amiket az APEH-osok még hírből sem!  

Férfi:
Gondolja?

Zsámboki:
Nem fog ki rajtunk ez a, ez a Pogány, vagy mi! Ha mi ketten összefogunk, drága ügyvéd úr, tán még az államkasszát is kifosztjuk, nem igaz?

Férfi:
Az érdekes lenne. Üres.

Zsámboki:
Mi üres?

Férfi:
Hagyjuk! Inkább meséljen még!

Zsámboki:
Jaj, most esett le! Látom, vicces ember tetszik lenni, drága ügyvéd úr! Tehát… 


Ügyvéd:
Elnézést Zsámboki úr, hogy megvárakoztattam! Doktor Remcsik vagyok! 

Janikám, ismeritek egymást Zsámboki úrral?

Férfi:
Csak futólag.

Ügyvéd:
Zsámboki úr! Ö az én régi kenyeres pajtásom, doktor Pogány János rendőr őrnagy. Együtt szoktunk focizni, azt jött megbeszélni! De, első a munka, aztán a szórakozás! No, Zsámboki úr, miért is jött?

Zsámboki:
Azt hiszem, már nincs jelentősége.   

    








MEGHALNI SE…



Szoba. Férfi áll egy labilis széken, nyakában a hurok, önakasztáshoz készül. Megpróbálja a kötél végét átdobni a csilláron. Nyílik az ajtó, belép a 16 év körüli fiú. Amikor meglátja az apját kiüvölt az ajtón.

Az anya hangja süvít be a szobába.


A férfi lekászálódik a székről, (hurok végig a nyakában) kimegy a szobából. Közben morgolódik. 

A fiú lenyúlja a széket, ráül, olvas.

TV szoba.





Állítgatja az antennát.


A férfi fél lábon megmerevedik, a nő élvezettel nézi a sorozatot. Leány hang süvít be a másik szobából.








A férfi ledobja az antennát, elindul a konyhába.


















Ugat a kutya.







Ugat a kutya.









A férfi mindent ledob a kezéből, beront a szobába. Az olvasó fiú flegmán felnéz a könyvből.



A fiú sértődötten feláll, kimegy a szobából. A kamera a becsukott ajtót mutatja, anya hangja süvít.   





Fiú:
Anya! A fater megint felakassza magát!

Anya:
Géza! Most megint mit szórakozol! Gyere már, elment az a kurva kép!

Férfi:
A francba! Az embernek meghalni sincs ideje! Nem igaz, hogy mindig történik valami.

Anya:
Gyere már fiacskám, megint mákos a kép!

Férfi:
Nekem is ezer a gondom, még sem ugráltatlak! Biztos az antenna.

Anya:
Ne mozdulj! Most jó!

Leány:
Apa! Éhes vagyok!

Férfi:
Most nem tudok menni, anyád Don Lujó igaz történetét nézi!

Leány:
Vajas kenyeret kérek, szalámival!

Anya:
Most szórakozol? Ez a legizgalmasabb rész!

Férfi:
Éhes a gyerek.
Anya:
Majd kijön, és megcsinálja magának! Te inkább vidd le a kutyát!

Férfi:
A kutya Zolikáé!

Anya:
Zolika tanul!

Férfi:
Akkor vidd le te!

Anya:
Én várom a főzőcskét!

Férfi:
Nem is főzöl soha!

Anya:
Van rá időm? Megint rossz a kép!

Leány:
Apa! Éhes vagyok!

Anya:
Nem látod, hogy elment a kép?!

Férfi:
Állj! Most, nekem van dolgom!

Fiú:
Na mi van fater?  

Férfi:
A székemet!

Anya:
Géza! A hang is elment!

 
 


