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REKLÁM



Fürdőszoba. 
Mosógépszerelő, háziasszony. 








A mosógépszerelő egy nagy jégtáblát ütöget a kalapácsával. A nő szájtátva nézi.

A szerelő lakmuszpapírt helyez egy pohárba, majd kiveszi.  

Mosógépszerelő:
Kovács Béla, mosógépszerelő vagyok, ezért sok a munkám. A mosógépek fűtőszálai hamar elvízkövesednek. 

Mi lehet ennek az oka? 

Az, hogy Magyarország nagy részén kemény a víz. 



De most nézzünk egy próbát.


Nő:
Jaj Istenem! Terhes vagyok! 





HAZUDÓS


Cseng a telefon, lengén öltözött nő jön ki a hálóból.
Felveszi a telefont





Leteszi a telefont, visszamegy a hálóba. Odabent egy férfi várja.









Ágyban vannak, takaró alatt ölelgetik egymást. A nő hirtelen lerúgja a takarót, felül.



















































































Nő:
Jól van, jövök már!
Igen!… Mi van szívem?… Persze drágám, megértelek!… Nyugodj meg kedves, majd korán lefekszem…. Nincs semmi baj, ha dolgod van, akkor dolgod van….Puszi, puszi, szia szívem!

Férfi:
Ki volt az?

Nő:
A férjem! Azt mondta, ma késő éjjelig benn marad. Túlórázik, veled.

Férfi:
Nagyszerű! Akkor miénk az egész éjszaka. Gyere!

Nő:
A szemét!

Férfi:
Kicsoda?

Nő:
A Béla!

Férfi:
Mi van?

Nő:
Hazudott!

Férfi:
Kicsoda?

Nő:
Te süket vagy? A férjem hazudott! Hazudott nekem, a feleségének!

Férfi:
Jaj, ne csináld, gyere már!

Nő:
Átvert a mocsok! 

Férfi:
Most hülyéskedsz?

Nő:
Ne hülyézz!

Férfi:
Gyere!

Nő:
Ne tapogass! Nem érted? Hazudott! 

Férfi:
Na és?

Nő:
Amikor udvarolt, akkor azt ígérte, sose ver át!

Férfi:
Hehe! A férfiak már csak ilyenek!

Nő:
Te is ilyen vagy, te szemét? Hát már benned sem bízhatok?

Férfi:
Most mi van veled? Meghibbantál?

Nő:
Nem érted, te állat! Sokkolt, hogy a férjem hazudik nekem! Átver! Biztosan van valakije!

Férfi:
Persze! A Gizi!

Nő:
A Gizi? Az a mindenki Gizije? Hát hülye ez a Béla? A Gizi miatt túlórázik veled?

Férfi:
Velem nem, én itt vagyok!

Nő:
Szóval te is hazudsz! Azt mondtad neki, ott vagy vele, közben itt vagy velem! Disznó!

Férfi:
Te normális vagy? Megismersz? Velem csalod a Béládat két éve!

Nő:
Nekem ne mondd, hogy a Bélám! Nekem nincs Bélám! A Bélám hazudott nekem, mert azt mondta veled van, de akkor itt lenne, mert te is itt vagy! Világos?

Férfi:
Jézusom!

Nő:
Ne Jézusoz! Becsapott a disznó! Nem akarom többé látni!

Férfi:
Elválsz végre, és hozzám jössz?

Nő:
Hozzád? Aki becsapta a férjemet, csak hogy velem lehessen? 

Férfi:
Én csaptam be a te férjedet? Normális vagy?

Nő:
Kuss! Elegem van belőletek! Férfiak! Piszkos hazugok vagytok!

Férfi:
Hát mi a túrót akarsz, te szerencsétlen! A Béla bent van a Gizivel, te itt vagy velem, együtt vagyunk, végre kettesben, mit akarsz?

Nő:
Aludni!  



MEGAVERS


A Megasztárhoz és a Megatánchoz hasonló főcímmel indítunk.
Pásztáznak a reflektorok, alatta egy hang mondja.




Tillárom (férfi) és Pillárom (nő) be. A közönség őrjöng.













Sikítás!!!


Bambusz be. A közönség őrjöng.

















Bambusz ki, közönség sikít.










Kuci (nő) be, őrjöngés,


Puci (férfi) be, őrjöngés


Suci (nő) be, őrjöngés


Muci (férfi) be, őrjöngés 


Lóci (nő) be, őrjöngés. A színpadon állnak.
















Sikítás, őrjöngés!








Őrjöngés, közben a két műsorvezető ki. Az öt versmondó felváltva mondja a versszakokat, a refrént egyszerre. Refrén közben sikítás, őrjöngés.





























Őrjöngés, közben Tillárom és Pillárom be.





Versmondók ki.










Őrjöngés




Sikítás




Őrjöngés



Sikítás





Őrjöngés





A zsűri bólogat, sikítás








Őrjöngés, Bambusz be.















Őrjöngés, a két műsorvezető ki.

















Egy pillanatnyi csönd után, kitör az őrjöngés. A közönség tombol, közben a két műsorvezető be.











Sikítás





Őrjöngés







Sikítás







Sikítás, fütty vegyesen.

















Az egész képernyőn futnak a telefonszámok:




Reklám

Reklám után, Bambusz egyedül ül a színpad közepén egy széken, reflektorok pásztázzák, zene, óraketyegés. A két műsorvezető be, a zene erősödik, a hangulat fokozódik. Egyszer csak csend lesz.












Őrjöngés, sikítás, tűzijáték.

VÉGE 



Hang:
Hölgyeim és uraim! A Megavers döntőjét látják! a színpadon a két műsorvezető, Tillárom és Pillárom!

Tillárom:
Jó estét kívánok, szevasztok!

Pillárom:
Elérkeztünk a Megavers utolsó fordulójához!

Tillárom:
Már csak egy versenyző van versenyben! Ő pedig nem más, mint…

Pillárom:
Bambuuuusz! 

Tillárom:
Gyere Bambusz, gyere!

Pillárom:
Jól nézel ki, Bambusz! Milyen heted volt?

Bambusz:
Ja! Jó!

Tillárom:
Izgulsz?

Bambusz:
Ja!

Pillárom:
Menj készülj, nemsokára te következel!

Tillárom:
Míg Bambusz készülödik, addig el kell, hogy mondjuk…

Pillárom:
itt van velünk az öt kiesett versenyző…

Tillárom:
Kuci!

Pillárom:
Puci!

Tillárom:
Suci!

Pillárom:
Muci!

Tillárom:
És Lóci!

Pillárom:
De jó, hogy itt vagytok! Ismét így együtt!

Tillárom:
Kucitól kérdezem, mivel készültetek?

Puci:
Én a Puci vagyok! Ő a Kuci! 

Pillárom:
Ebben a felfokozott pillanatban ez most nem számít! Tehát?

Puci:
A nyulacskával készültünk!

Tillárom:
Hát akkor csapjunk bele! Hölgyeim és uraim, a Megavers színpadán: Kuci, Puci, Suci, Muci és Lóci!

Pillárom:
És a nyulacskaaaaa!

Kuci (drámai hangon):
Hová mégy te kis nyulacska?

Együtt mind:
Ingyom bingyom táliber, tutá liber máliber, az erdőbe!

Puci:
Minek mégy te az erdőbe?

Együtt mind:
Ingyom bingyom táliber, tutá liber máliber, vesszőcskéért!

Suci:
Minek néked az a vessző?

Együtt mind:
Ingyom bingyom táliber, tutá liber máliber, kertecskének!

Muci:
Minek néked az a kiskert?

Együtt mind:
Ingyom bingyom táliber, tutá liber máliber, virágoknak!

Loci:
Minek néked az a virág?

Együtt mind:
Ingyom bingyom táliber, tutá liber máliber, anyácskámnak!

Tillárom:
Gyerekek ez fantasztikus volt!

Pillárom:
Drámai volt! Köszönjük nektek, szevasztok!

Tillárom:
És mielőtt színpadra szólítanám utolsó versenyzőnket, Bambuszt, hölgyeim és uraim! A Megavers zsűrije!

Pillárom:
Itt van velünk, Koma papagésa, énekes, zenész, versmondó, műfordító és még a franc tudja micsoda!

Tillárom:
Reszel Gábor, a Bermuda együttes alapítótagja, a TPKEG frontembere!

Pillárom:
Szakács Tibor, Lopakodó! Kritikus, pitikus, törpikus és fantörpikus!

Tillárom:
Rékli Tarka! A Rózsaszín Párduc frontembere, Molina szerelme!

Pillárom:
És nem utolsó sorban itt van velünk, Kim Péter, zenész, táncos, hu de jó nekem mindenhez értek Peti!

Tillárom:
Koma papagésát kérdezem, mit vártok a mai estétől?

Koma:
Azt, hogy vége legyen.

Pillárom:
Akkor segítsünk a dolgon! Színpadra szólítom a Megavers utolsó versenyzőjét!

Tillárom:
Hölgyeim és uraim! A Megvers színpadán: Bambuuuuusz!

Pillárom:
Jól nézel ki, Bambusz!

Bambusz:
Ja!

Tillárom:
Felkészültél?

Bambusz:
Ja!

Pillárom:
Akkor tiéd a színpad! Bambuuuuuusz!

Bambusz (drámai erővel adja elő a verset, a refrén alatt őrjöng a nézőtér):
Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát,
Zimezum, zimezum, rece fice, bum, bum, bum!

Bíró Marcsa odakapott,
Békacombot ropogtatott,
Zimezum, zimezum, rece fice,
bum, bum, bum!

Puskás Gábor későn futott,
Neki csak a füle jutott,
Zimezum, zimezum, rece fice,
Bum, bum, bum!

Tillárom:
Bambuuuusz! Hát édes öregem, ez fantasztikus volt!

Pillárom:
Még mindig folyik rólam a víz! De hallgassuk meg a zsűrit!

Tillárom:
Elsőként Komát szólítom!

Koma:
Bambusz! Te ma asszony voltál! Még mindig nedves a bugyim!

Pillárom:
Mit mond Reszel Gábor?

Reszel:
Ez teljesen rendben volt!

Tillárom:
Vajon mit gondol, Szakács Tibor, Lopakodó?

Lopakodó:
Hu Bambusz! Hu! Hát ez maga volt a csoda! Nem hittem volna!

Pillárom:
Rékli Tarkát kérdezem!

Rékli (egy táblát tart föl, rajta felirat: Molina szeretlek!):
Nekem nem jött át! Sajnálom!

Pillárom:
És végül, Kim Péter!

Kim:
Én kész vagyok! Azt hiszem minden rendben volt! A szöveg, a testtartás, minden! Köszönöm! Köszönöm neked! Nagyon köszönöm! Köszönöm, hogy itt lehetek!

Tillárom:
Hölgyeim és uraim! A reklám után megtudhatjuk, ki az idei év Megaverse! Telefonszámainkat a képernyő alján, közepén és tetején láthatják. 

Pillárom:
Szavazzanak! Szavazzanak a legjobbra! Reklám után visszajövünk!









Tillárom:
Hölgyeim és uraim!

Pillárom:
Az Önök szavazatai alapján,

Tillárom:
Az idei év Megaverse

Ketten együtt:
Bambuuuuuusz!



CHIPPENDEALE


Házaspár lefekvéshez készülődik, csengetnek.



Férj kinyitja az ajtót. A férj barátja, Béla áll az ajtóban.





Feleség kiüvölt.







Feleség üvölt
















Feleség be.







































































































































Kifelé tuszkolja a két férfit az ajtón.





A két férfi ki, a feleség becsapja az ajtót. Besiet a szobába, telefonál.
Nő:
Csöngettek!

Férj:
Hallom! Megyek már!

Béla:
De jó, hogy itthon vagy, Ferikém! Beengedsz?

Férj:
Gyere, mi van? 

Feleség:
Ki az?

Férj:
Pihenjél anyukám! Csak a Béla! (Bélának): Na mi van?

Feleség:
Mit akar ilyenkor? Éjszaka van!

Béla:
Kirúgott az asszony!

Férj:
A Vali?

Béla:
Ő hát!

Férj:
És?

Béla:
Itt aludhatok?

Feleség:
Hol akarsz te aludni?

Férj:
Menj be anyukám! Pihenjél! Majd én elintézem!

Béla (feleségnek):
Kirúgott az a hülye barátnőd!

Feleség:
Tudom! Felhívott délután! Panaszkodott rád, hogy milyen szemét vagy!

Férj:
Pszt! Klárikám! Csendesebben! Azt hiszik velem kiabálsz!

Béla:
Veled nem szokott?

Férj:
Dehogynem! Minden rohadt nap!

Béla:
Itt aludhatok? A kisszobában.

Feleség:
Az a Józsikám szobája! 

Férj:
Józsika öt éve elköltözött! Miattad!

Feleség:
Miattam? Hát én jöttem haza minden este részegen?

Férj:
Csak spiccesen!

Feleség:
Mint a disznó!

Béla:
Gyerekek! Ne veszekedjetek! Inkább elmegyek egy szállodába!

Feleség:
De sok pénzed van! Azt mondta a Vali, sóher vagy! Hogy elpiáltad a kosztpénzt!

Béla:
Nem igaz!

Férj:
Na látod! Hazudik a barátnőd! 

Béla:
Na jó, ittam! És?

Feleség:
Meg csajoztál! Azt is mondta!

Férj:
Nem csajozott!

Feleség:
Hát te azt honnan tudod?

Férj:
Mert ketten voltunk!

Béla:
Meg a Vera!

Feleség:
Ki az a Vera?

Férj:
Mondom, ketten voltunk.

Feleség:
Ki az a Vera?

Béla:
A Vera, az a Vera!

Feleség:
Aki veled volt! Szemét vagy! Igaza van a Valinak, hogy kirúgott!

Béla:
Nem velem volt a Vera!

Férj:
Ketten voltunk!

Feleség:
Hogy voltatok ketten, amikor ott volt az a, az a Vera!

Béla:
Az három!

Férj:
Mondom ketten voltunk!

Feleség:
És a Vera! Már csak az a kérdés, kivel volt a Vera?

Béla:
Én tiszta vagyok!

Férj:
Én is!

Feleség:
Ha! Ha! Szóval az a nő, az a Vera, veled volt fiacskám! Igaz?

Férj:
Az nem igaz! Velem nem volt nő! Béla! Mondd már neki, hogy nem igaz!

Feleség:
Ezt kellett megélnem, ennyi év után! Megcsalsz egy Verával! Na kifelé! Takarodjatok innen, kifelé!

Béla:
Klári! Hívd már föl a Valit, hogy tiszta vagyok!

Feleség:
Hívja föl az anyád! Az! Kifelé innen! Takarodjatok!

Feleség:
Halló, Vera! Na szia! Köszi a szívességet! Oké minden! Összejött ahogy elterveztük! Szólj már a Valinak, hogy jöjjön Ő is! Hol találkozunk, hol lesz az a chippendeale show? 
     









UTAZÁS


Utazási iroda. Házaspár lép be az ajtón.























Összemosolyognak, nagyon szeretik egymást.





























A férj lapozgatja a prospektust, tele van bombázó csajokkal.


















A feleség kezébe nyom egy másik prospektust, ami tele van kigyúrt krapekokkal.
Férj:
Jó napot kívánok! Utazni szeretnénk.

Alkalmazott:
A legjobb helyen járnak, kedves uram! Milyen alkalomból utaznak?

Feleség:
Nem értem.

Alkalmazott:
Nász út? Üzleti út?

Férj:
Á nem! Nem, nem! Csak úgy, el!

Feleség:
El innen! 

Férj:
Megígértem az én kedvesemnek, hogy házassági évfordulónkra egy utazást kap tőlem.

Feleség:
Én meg megígértem az én kedvesemnek, hogy elutazom vele!

Alkalmazott:
Nagyszerű! Nagyszerű váló útjaink vannak, óriási kedvezménnyel!

Férj:
Mit tetszett mondani? Milyen utak?

Alkalmazott:
Váló utak! Ahogy vannak nászútjaink, úgy vannak váló útjaink is! Itt van mindjárt Trnkava! 

Feleség:
Mi nem akarunk válni.
Alkalmazott:
Nyugalom édes asszonyom, nyugalom! Mindenki így kezdi! Aztán nagyon szép kis válóperek kerekednek útjaink során. Tehát, Trnkava! Középkori vár, fantasztikus csajok, csinos férfiak! Itt vannak a prospektusok!

Férj:
Kik ezek a csinos lányok?

Alkalmazott:
Ők azok, kedves uram, akik garantálják azt, hogy Ön és kedves felesége elváljanak! Tai masszázs, sex masszázs, tuzsur lamur! Érti, ugye?

Férj:
Nem rossz!

Feleség (férjének):
Tedd le azonnal! Mit akarsz te más nőktől?

Alkalmazott:
Kis türelem asszonyom! Magának is van itt valami!

Feleség:
Hm! Hol is van ez?

Férj:
Te most mit nézel fiacskám?

Feleség:
Igazi férfiakat! Tehát, hol is van ez?

Alkalmazott:
Trnkaván, édes asszonyom!

Férj:
És ha én nem akarok elválni?

Feleség:
Ugyan már fiacskám! Ne légy hülye! A Pósáék is elváltak, mégis milyen jól megvannak egymással!

Férj:
Na jó! Csak eljátszadoztam a gondolattal. Trnkaván könnyű válni?

Alkalmazott:
Uram! Trnkaván garantált a válás! Kihelyezett munkatársaink éjjel-nappal az Ön és kedves felesége rendelkezésére állnak. A válás bármikor kimondható!

Feleség:
Éjjel is?

Alkalmazott:
Éjjel is!

Férj:
Fantasztikus egy hely!

Alkalmazott:
Nekem mondja, édes uram! Én már négyszer váltam Trnkaván.

Feleség (férjnek):
Jaj Puculikám! Utazzunk Trnkavára! Már alig várom, hogy ott lehessek!

Férj:
Utazunk! És ne feledd szívem, nagyon szeretlek!

Feleség:
Én is téged! (Puszi-puszi!) Ilyen férjem sosem lesz többé! Ne feledd! Nagyon szerettelek?





