S. Szabó István
06/20 319-1045
Találmány


Iroda. Férfi ül íróasztal mögött, kopognak.

Másik férfi be. Hóna alatt egy zárt fadoboz. Nincs rajta semmi különös, csak egy szimpla doboz.




Férfi 2 leteszi a dobozt az asztalra. 































































Csendben vannak, feszülten figyelik a dobozt. Kis idő múlva a feltaláló vigyorog.



























































Férfi 1 lehajol és az asztal alól felvesz egy dobozt. Ugyanolyan mint a másik, csak más a színe. Leteszi az asztalra.




















Férfi 2 felkapja a pénzcsinálót és elindul kifelé. Az ajtóból visszafordul.
Férfi 1:
Tessék!

Férfi 2:
Jó napot kívánok. Én a találmányi osztályt keresem.

Férfi 1:
Ez az kérem! Mi tetszik?

Férfi 2:
Ez lenne az! Illetve, ő az!

Férfi 1:
Ki?

Férfi 2:
Hát ő! Akiről telefonon beszéltünk.

Férfi 1:
Nem velem beszélt, a kollégámmal. De ő most beteg. Tehát, miről van szó?

Férfi 2:
Megalkottam.

Férfi 1:
Azt látom, kedves uram, de mi ez?

Férfi 2:
Ez kérem tisztelettel, egy álom!

Férfi 1:
Ez nagyon derék, kedves uram, de könyörögve kérem, árulja már el nekem, hogy miről van szó.

Férfi 2:
A Gondolkodógépről! 
Férfi 1:
Milyen gépről?

Férfi 2:
Ugye, meglepődött! De én megcsináltam! Ez az!

Férfi 1:
És, és mit tud egy ilyen, egy ilyen gondolkodógép?

Férfi 2:
Hogyhogy mit tud? Hát gondolkodik!

Férfi 1:
Mi? Ez? Mikor gondolkodik? 

Férfi 2:
Most is! Nézze meg! Nézzen csak rá! Hallgat, és gondolkodik! 

Férfi 1:
Marhaság.

Férfi 2:
Nana! Tesztelje csak le! Na, próbálja csak ki!

Férfi 1:
Hogy? 

Férfi 2:
Legyünk egy darabig csöndben, és majd meglátja.

Férfi 2:
Na, mit szól? 

Férfi 1:
Mit szólnék? Nem hallottam semmit!

Férfi 2:
Erről beszélek! Ez a masina, magában gondolkodik! Nem hangosan, mint némely hülye, hanem magában. Senki nem tudja, hogy mire gondol, és ez a legveszélyesebb! 

Férfi 1:
Érdekes! Ezzel azt akarja mondani, hogy a titkos gondolatait sem árulja el senkinek? 

Férfi 2:
Pontosan! Amire ő gondol, senki sem tudja meg! Na? Megveszi?

Férfi 1:
Na és az asszony? Ő sem tudja meg?

Férfi 2:
Naná, hogy nem! Ezért gyártottam! Amire én gondolok, azt kidumálhatom álmomban! De ez a masina, ez nem dumál!

Férfi 1:
Állati!

Férfi 2:
Nekem mondja?!  

Férfi 1:
És vannak erotikus gondolatai is?

Férfi 2:
Mi az hogy! 

Férfi 1:
Honnan tudja, ha nem árulja el?

Férfi 2:
Hahaha! Azt hiszi, most megfogott, mi? Köztünk legyen szólva, ő miért ne gondolhatna arra? Nem? 

Férfi 1:
Igaza van! Hogy én erre miért nem gondoltam?

Férfi 2:
Na, megveszi?

Férfi 1:
Meg! 

Férfi 1:
Tessék! A magáé! 

Férfi 2:
Ez mi? 

Férfi 1:
Ez? Ez egy pénzcsináló gép! 

Férfi 2:
Na ne!

Férfi 1:
De bizony! Ez meg az én találmányom! Ez kérem tisztelettel, gyártja a pénzt! Sőt! Fossa!

Férfi 2: 
Na ne!

Férfi 1:
Nekem elhiheti! Na, cserélünk?

Férfi 2:
Oké! Áll az üzlet!

Férfi 2:
És hol lehet belőle kivenni a pénzt?

Férfi 1:
Kivenni azt nem lehet! Hogyisne! Nehogy már az asszony megtudja mennyit gyártott, nem igaz?
Régi haverok


Utca, férfi (Totya) sétál, másik férfi (Pempő) megszólítja.






































































































































Pempő sarkon fordul és faképnél hagyja a meglepett Totyát.

Pempő:
Totya! Totyikám, ezer éve nem láttalak!

Totya:
Nem is tudom…

Pempő:
Ne mond, hogy nem ismersz meg! Jaj te vén csibész, te, hát én vagyok az… a Pempő! A Závodi Pempő! Na?

Totya:
Szevasz Pempő!

Pempő:
Jaj te, hát emlékszel? Amikor álmodban ráhúztuk azt a rozsdás bilit a fejedre, te meg kiabáltál, hogy nem látsz! Mennyit nevettünk rajta?

Totya:
Te abba benne voltál?

Pempő:
Hát persze! És amikor lekvárt kentünk a padodra, te meg beleültél! Kurva jó volt! Úgy néztél ki, mint aki beszart! Hu, micsoda buli volt, mi?

Totya:
Azt te csináltad?

Pempő:
Persze, a Kuglóffal ketten! És amikor a túrán elcsentük a kajádat, te meg három napig nem ettél, csak azt, amit mi meghagytunk neked! Mennyit röhögtünk, mi?

Totya:
Te etted meg a kajámat?

Pempő:
Naná! Nagyon finom volt, nekem elhiheted! És arra emlékszel, amikor a Katival volt randid, mi meg leengedtük a mocid gumiját, hogy elkéss! A Kati meg sem várt, emlékszel, faképnél hagyott, mi? Én azt hittem megszakadok a röhögéstől, édes öregem! Jaj Istenem!

Totya:
Azt nem a Kisbalog csinálta?

Pempő:
Nem hát, mi voltunk a Dodóval! Na és az esküvődön? Azt tudod, hogy mi szöktettük meg Mártát, a majdnem feleségedet? A Jocival ketten! Te hülye, te, ott vártál a templomban, a menyecske meg sehol! Beszartunk, úgy röhögtünk! 

Totya:
Na ne! Azok is ti voltatok?

Pempő:
Hát persze, édes öregem, ki más lett volna? Rá egy évre, feleségül vette őt a Joci! Téged persze nem hívtunk meg, mert egyből rájöttél volna a turpisságra! De nincs harag, ugye?

Totya:
Hát? 

Pempő:
Haverok vagyunk, vagy mi? Na ne szórakozz! Ugye nincs harag?

Totya:
Na jó! Most már mindegy, úgyhogy nincs.

Pempő:
Tuti?

Totya:
Ha mondom!

Pempő:
Jaj de jó haver vagy! Na mesélj, mi van veled? 

Totya:
Semmi, mi lenne? Élek, éldegélek.  

Pempő:
Oké! De most nagyon sietek, majd máskor dumálunk! Öregem! Kéne pár ezer forint, elsejéig! Öt-hat, esetleg tíz.

Totya:
Nincs egy fillérem sem.

Pempő:
Na ne szórakozz! Most jöttél ki a bankból! Adj egy kis lóvét!

Totya:
Komolyan mondom, hogy nincs nálam pénz.

Pempő:
Csak két rongy!

Totya:
Mondom, hogy nincs.

Pempő:
Egy rongy?

Totya:
Annyi sincs, hidd el!
Pempő:
Hogy te milyen fukar szemétláda vagy! Ezért nincsenek barátaid! Nem is tudom, miért szerettelek annyira!   

Totya:
Na de….

Pempő:
Na menj a francba!
   








Reklám


Közértben vagyunk. Idős asszony fizet a pénztárnál. Sarkon fordul, elindul kifelé, megbotlik a bevásárló kocsijában, hasra esik. Éles füttyszó harsan, feketeruhás focibíró sárgakártyát mutat föl.

  
Pénztáros:
Akkor rendben is vagyunk!




Narrátor:
Szabadrúgás!











Top Shop


Fekete-fehér filmen egy férfit mutatunk, aki kényelmetlenül fészkelődik a WC-n.

Aztán egy nőt mutatunk, aki szintén fészkelődik a klotyón. 



Innen színes a film. Mutatunk egy mosolygó, fejhallgatón zenét hallgató férfit, aki kényelmesen ül a klón.

Egy öreg, kopasz, fehér köpenyes férfit mutatunk, aki egy úszógumit fúj fel.   

Doktor Klotyint mutatjuk.










Idősebb férfi beszél.






Idős nő beszél.












Fekete fehér filmen egy nőt mutatunk, aki teljesen bele van gabalyodva több kilométer WC papírba.

Újra színes a film. Egy fiatal nő beszél.


















Idős férfi beszél













A bidé tappancs az egy WC pumpa. Egyik felén pumpa, másik felén egy kispárna, amit magamögé tapaszt a falra, és annak támasztja a fejét.

Mutatunk egy pirossal áthúzott képet, melyen egy férfi, kapálózó kezekkel esik hanyatt a bidé mellett. 




















Férfi és egy nő elégedetten jön ki az egymás mellett lévő WC fülkéből. Belemosolyognak a kamerába, egyszerre mondják. 



Narrátor:
Ugye önnek is gondot okoz, ha kényelmetlen a WC deszka! Önnek is rossz érzés, ha a deszka feltöri a fenekét! 

De most eljött a kényelmes ücsörgés ideje!


 Mert doktor Klotyin feltalálta a felfújható WC deszkát!


Klotyin:
Sokat gondolkoztam azon, hogy lehetne megkönnyíteni a nagydolgot! Mindannyian tudjuk, főleg télen, hogy nem kényelmes a hideg deszkán ücsörögni. Gondolkodtam és megfigyeltem, hogy a gépkocsik gumiköpenye nem csúszik a havon! Ez adta az ötletet. Megalkottam a felfújható WC deszkát!

Férfi:
Amikor először ráültem, azt hittem beszarok! Be is szartam, de azt a kényelmet! Utána többször kipróbáltam, nem tudtam betelni vele.

Nő:
Nekem a barátnőm ajánlotta. Először nem hittem benne, nekem eddig mindig vágta a fenekemet. De ez, maga a csoda! Isten áldja meg doktor Klotyint!

Narrátor:
És ez még mind semmi! Mert doktor Klotyin a felfújható WC deszka mellé feltalálta a rugós WC papír tartót, melyről nem pörög le a papír!

Ugye önt is idegesíti, ha az ölébe pörög a papír? Ugye önt is idegesíti, ha belepi a WC papír? De ennek most vége! 

Nő:
Engem eddig mindig idegesített, ha az ölembe pörgött a papír. De amikor a felfújható WC deszkán ültem, amely már nem törte fel a fenekemet, és a megszokott mozdulattal a papírért nyúltam, csoda történt. A papír szépen adagolva pörgött ujjaim közé. Az maga volt az álom!

Férfi:
Az borzasztó, amikor a papír a nyakam köré tekeredik! Tudják, én fóbiás vagyok. 

Narrátor:
De ennek most vége, mert doktor Klotyin feltalálta a rugós WC papírtartót!

Férfi:
Hihetetlen, amit doktor Klotyin alkotott. Ez már a huszonkettedik század technikája! Mondtam is a feleségemnek! Nézd csak fiacskám! Kényelmesen ülök, és a papír is gazdaságos, kell ennél több? 

Narrátor:
És most mindez az öné lehet, mert doktor Klotyin megalkotta! Csak önnek, önért! Ha most rendel egy felfújható WC deszkát, a hozzátartozó rugós WC papír tartóval, akkor kap mellé egy bidé tappancsot, nehogy hanyatt essen fenék mosás közben! 



A férfi mondja, aki a képen hanyatt esik: 
Régebben fenékmosás közben arra kellett koncentrálnom, hogy megtartsam az egyensúlyom. Gyakran hanyatt estem, beütöttem a fejem, és nagy fájdalmaim voltak. De hála doktor Klotyinnak, ennek most vége! 

Narrátor:
Tehát, hölgyeim és uraim! Ha gyorsan telefonál, akkor most csupán 49999 forintért megkaphatja a felfújható WC deszkát a hozzátartozó rugós WC papírtartóval, és bónuszként kap egy igazi, rózsaszínű bidé tappancsot! Hívjon, és tojjon kényelmesen! Most csak 49999-ért az öné lehet! Egy felfújható WC deszka, egy rugós WC papírtartó, ás bónuszként, egy rózsaszínű bidé tappancs! 

Férfi, nő:
Nekünk bevált! Próbálja ki ön is a doktor Klotyin féle felfújható WC deszkát és a rugós WC papírtartót. És ne feledje! Ha gyorsan telefonál, akkor az öné lehet egy kiváló minőségű rózsaszínű bidé tappancs!       



