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LOBÓ



Hosszú hajú, bőrruhás, vagány férfi, szende szőke nő, aki csodálja a férfit. 

Az utcán állnak, mellettük hatalmas motorkerékpár. 


























Tábla, rajta felírat: Hetekkel később.

2)Lobó hosszú hajjal, bőrruhában, sörrel kezében ül a tévé előtt. Amál be.







































Tábla felírat: Hetekkel később.

3)Lobó bőr ruhában, rövidhajjal, sörrel kezében nézi a tévét. Amál hatalmas táskával be.
A táskából szövetnadrágot és pulóvert vesz elő.




























Tábla felirattal: Hetekkel később.

4) Lobó rövidhajjal, szövetnadrágban, pulóverben nézi a tévét, kezében sör. Amál egy férfival be.  






























Tábla, felírat: Hetekkel később.

5) Lobó köntösben, papucsban mosogat. Amál két hatalmas kofferrel be. 













Amál sarkon fordul, elmegy.





Tábla, felírat: Hetekkel később.

6) Utca. Lobó öltönyben, nyakkendőben aktatáskával. Útszélén bőrruhás, hosszú hajú motoros krapek ölelgeti Amált. Lobó félszegen megy oda hozzájuk.


Lobó el.



Mesélő:
A férfit Lobónak hívták! Vad volt és szabad, óriási motorkerékpárjával járta a világot. Ő volt az országutak magányos vándora, kit mindenki csodált és irigyelt. Egyszer egy gyönyörű, verőfényes napon megismerte Amált, a szőke démont. Innen kezdve már ketten járták a világot. Lobó még mindig vad volt és szabad, akit mindenki csodált és irigyelt. 
Az egyik nap így szólt Amál a vad és fékezhetetlen Lobóhoz.

Amál:
Csodállak és szeretlek! Költözzünk össze!

Mesélő:
Lobót először meglepte kedvese kérése, mivel vad volt és szabad, beadta a derekát. Beköltöztek a férfi óbudai garzonjába. Lobó továbbra is vad volt és szabad, ő volt az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált. Csak már egy kicsit többet volt otthon, és hatalmas szabadságában tévét nézett.


Amál:
Szívem! Óriási híreim vannak! Anyukámék idejönnek délután, szeretnék az én kis nyuszikámat megismerni!

Lobó:
Én Lobó vagyok a vad és fékezhetetlen! Nem vagyok nyuszika!

Amál:
Tudom szívem! Te vad vagy és szabad, te vagy az országutak vándora! Szeretsz?

Lobó:
Szeretlek!

Amál:
Akkor egy kicsit, de csak egy kicsit vágasd már le a hajadat! Kérlek!

Lobó:
Egy frászt! Mit képzelsz Amál! Tudod ki vagyok én?

Amál:
Tudom, szívem, most mondtad! Te vagy Lobó a vad és szabad motoros! De azért egy kicsit igazán levágathatnád a hajadat! Csak anyukám miatt, jó?

Mesélő:
Lobó szerette asszonyát! Elment hát és levágatta a haját. Ennek ellenére vad és szabad maradt, hisz ő volt az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált.




Amál:
Nézd szívecském mit vásároltam neked!

Lobó:
Hát, ez meg micsoda?

Amál:
Neked vettem szívem! Csak próbáld föl! 

Lobó:
Tudod, ki vagyok én?

Amál:
Persze szívem! Tudom. Te Lobó vagy, a vad és fékezhetetlen motoros, te vagy az országutak vándora.

Lobó:
Na látod!

Amál:
Csak próbáld föl, kérlek!

Mesélő:
Lobó szerette asszonyát. Levette hát tizenkét éve  hordott bőr ruháját. Felpróbálta a szövetnadrágot és a pulóvert. Ennek ellenére vad és szabad maradt, hisz ő volt az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált.

Amál:
Nézd szívecském, itt ez az úr! Szeretné megvenni a motorodat.

Lobó:
Micsoda?! A motoromat? Tudod ki vagyok én?

Amál:
Tudom szívem! Te Lobó vagy a vad és fékezhetetlen, az országutak vándora. 

Lobó:
Hát akkor! Hogy adnám már el a mocimat?

Amál:
Szívecském! Szövetnadrágban, pulóverben nem lehet motorozni, megfázol! Még az kell, hogy beteg légy nekem! Tudod, hogy mennyire aggódom érted! Hisz szeretlek. Az országúton vándorolni, meg egy kombival is lehet, nem?

Mesélő:
Lobó szerette asszonyát!  Eladta motorját és az árából vásárolt egy kombi autót. Ennek ellenére még mindig vad volt és szabad, hisz ő volt az országutak vándora, kit mindenki irigyelt, és csodált.




Amál:
Elhagylak Lobó!

Lobó:
Elhagysz? Miért hagysz el Amál, mikor én vad vagyok, szabad vagyok…

Amál:
Tudom fiacskám, tudom! Te vagy az országutak vándora! Hát ennyire hülye vagy! Nem veszed észre, hogy mennyire megváltoztál? Nézz magadra! Ez már nem te vagy! Én nem ebbe a férfiba szerettem bele! 

Mesélő:
Így hát Lobó, a vad és fékezhetetlen, az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált, magára maradt. 





Lobó:
Amál!

Motoros:
Na kopj le a csajomról öreg! 

Motoros Amálnak:
Ki volt ez a pojáca?

Amál:
Nem lényeges szívem!





MODERN IDŐK



Szórakozóhely, fiú, lány.


Táncolnak.
Fiú: Szia! Táncolunk?

Lány: Szívesen!

Fiú: Nagyon jól nyomod! Csak nem táncos vagy?

Lány: Á dehogy!

Fiú: De akkor biztos nézted azt a táncos műsort, azt az izét, nem?

Lány: Á, nem! Nem nézek tévét.

Fiú: Bulizol esténként, mi?

Lány: Á, sokat dolgozom.

Fiú: Az, jó! 

Lány: Aha!

Fiú: Mit is mondtál, mi a foglalkozásod?

Lány: Az EDS Hungary EMEOA WEST CENTRAL POSHUB Központjában az EGM AMBRÓ Teamhez tartozó Workplace Services Management load – Service Deskjén vagyok, Chat Support Agent.  

Fiú: Hu az annya!

Lány: És te? Neked mi a foglalkozásod?

Fiú: Ács! 

Lány: Jaj de izgi! Á.C.S. Te, ez minek a röviditése?  





BARÁTNŐK



Presszó. Három gyászruhás barátnő ül az asztalnál.























































































Gyászruhás, zokogó nő be.   
Első:
Nagyon szép temetés volt.

Második:
Milyen csodálatos ember volt!

Harmadik:
Hogy szerette a családját!

Második:
És engem!

Első:
Micsoda? 

Második:
Igen! Most már bevallhatom!

Harmadik:
Tévedsz drágám, engem szeretett!

Első:
Te tévedsz drágám! Minden csütörtök a miénk volt!

Harmadik:
Micsoda péntekjeink voltak!

Második:
Nekem virágot hozott.

Első:
Rózsát.

Harmadik:
Sárgát.

Második (énekel):
Elszáradt a sárga rózsa!

Harmadik:
Micsoda férfi volt! Az a sok hancúr!

Első:
És hogy csókolt!
Második:
Balaton! A sok üzleti út, velem!

Harmadik:
Mondta is Rózsi, sokat dolgozik az ő embere.

Második:
Sokat dolgozott!

Első:
A családért!

Harmadik:
És értem!

Második:
És értem!

Első:
Engem szeretett a legjobban!

Második:
Te csak azt hiszed drágám!

Harmadik:
Nekem is mindig azt mondta. Aztán megcsalt! Veletek! 

Első:
A szemét!

Második:
Az.

Harmadik:
Bunkó!

Első:
Csitt! Jön!

Rózsi:
Jaj Istenem, jaj nekem! Micsoda veszteség! Milyen jó ember volt!

A másik három egyszerre:
Az volt szívem, nekünk elhiheted!   

KORRUPCIÓ



Három férfi az étteremben.   
Első:
Uraim! Akármit is mondanak, ez korrupció!

Második:
Pszt! Csendesebben!

Első:
Nekem maga ne pisszegjen! Magukat kérem, megvesztegették!

Harmadik:
Ugyan már, hogy mondhat ilyen ostobaságot!

Első:
Maga heti százezret kap, hogy elnézze a dolgot. Így van?

Harmadik:
Marhaság!

Első:
Ebben a táskában minden benne van!
  
Második:
Minden?

Első:
Minden!

Második:
Mutassa!

Első:
Majd a megfelelő helyen!

Harmadik:
Blöfföl!

Első:
Tudok a két millióról is!

Második:
Olyan nem volt!

Első:
Nono! Tudok, amit tudok! Önök korruptak!

Harmadik:
Na de kérem…

Első:
Fényképeim vannak! Mindenről!

Második:
Menjen, rohanjon, dobjon fel minket!

Első:
Megyek is! 

Harmadik:
Mire vár?

Első:
Félnek, mi? Látom, hogy félnek!

Második:
Na menjen, jelentsen fel!

Első:
Megyek! Elmondok mindent!

Harmadik:
Ki ne felejtse a jelentést!

Első:
Nem fogom! Ha csak…!  

Második:
Ha csak?

Első:
Semmi! Csak elgondolkoztam.

Harmadik:
Ha csak?

Első:
Mondom semmi!

Második:
Ötvenezer?

Harmadik:
Hetente.

Első:
Ötven?

Másik kettő:
Aha! Hetente!

Első:
Eleinte?

Másik kettő:
Persze! Aztán több!

Első:
Mennyivel?

Második:
Sokkal!

Első:
Mégis, mennyivel?

Második:
Nézd, a kis telhetetlen!

Harmadik:
Nyugi öregem, jól jársz! 

Második:
Heti ötven, na?

Harmadik:
Eleinte!

Első:
Gyerekek! Ez kurva nagy buli!

Második:
Isten hozott a csapatban!

 


NAPLÓM



A Naplóhoz hasonló főcímmel kezdünk. 













A képernyő alján, tetején, közepén futnak a számok.















Reklám.





















Pereg a film, Pista bácsi tajt picsa részeg, dülöngélve fűzi bakancsát. Néha felborul, káromkodik, meghúzza az üveget. Amikor felveszi, a kamera ráközelít a lábaira, majd egy felirat robban be a képernyőre: KACSALÁB!

Stúdió


















Pereg a film. 

Kékhegyi Kati, és egy kisfiú.



Odafordul a gyerekhez.

















Stúdió 


























Pereg a film.  
Nehéz, szaggatott beszélgetés,
sokatmondó szünetek. 

































































Stúdió

















 
Narrátor:
Kedves nézőim, most következik a Naplóm, Svábhegyi Andrással.

Svábhegyi:
Jó estét kívánok. Először is nézzük a mérleget! Mondom mai kérdésünket, mely így hangzik: Igen vagy nem? Aki az Igenre szavaz, az küldjön NEM feliratú SMS-t, aki pedig a Nemre szavaz, az értelemszerűen küldjön IGEN feliratú SMS-t a következő telefonszámra.


És most nézzük mai témáinkat.

Budapesttől 200 kilométerre megtaláltuk Pista bácsit, aki állva fűzi be a bakancsát. Őt láthatják műsorunk első részében. Aztán felteszek egy kérdést! Tudják önök, kedves nézőink mi az a Tupuci? Ha nem tudják, Kékhegyi Katalin riportjából megtudhatják. És végül mindenre fény derül. Jön Vujtyi Türkó megdöbbentő riportja, Sötét Pákóval.

Rövid reklám után kezdünk.

Svábhegyi:
Nézzük a mérleget! Eddig 6545 szavazat érkezett, és láthatják kedves nézőim, hogy 86% szavazat érkezett a NEM-re, és 10% az IGEN-re. 4% még nem telefonált! Mondom mai kérdésünket: Ha én azt mondom igen, az azt jelenti, talán. Mit jelent, ha nemet mondok? A nyeremények! Kétszemélyes Wellnes hétvége Norbi előszobájában, egy darab egyszemélyes nászút, a türelmi zónába, valamint a legújabb  Batyu és a hegedűs CD. Kezdünk!

Mint mondottam volt, műsorunk első részében meglátogatjuk a Budapesttől 200 kilométerre élő Pista bácsit, aki állva fűzi be a bakancsát. 










Svábhegyi:
Ez volt tehát Pista bácsi igaz története. Mutatom a mérleget. Eddig 8965 szavazat érkezett, és egy kicsit javult a helyzet, 70% a NEM és 25% IGEN! 5% még mindig nem telefonált! Így nem leszünk jóban, kedves nézőink, abszolút nem leszünk jóban! Most pedig a nagy felfedezés, ami az utóbbi időben sokunkat foglalkoztat, kicsoda vagy micsoda Tupuci? Ennek az izgalmas kérdésnek oknyomozó riporterünk, Kékhegyi Katalin járt utána.


Kékhegyi:        
Kedves nézőim! Itt állok az Isten háta mögött két lépéssel, és arra keresem a választ, kicsoda vagy micsoda Tupuci?

Kisfiú! Te tudod?

Kisfiú:
Igen néni! Én vagyok Tupuci!

Kékhegyi:
Kedves nézőim! Mi hosszasan kerestük és megtaláltuk Tupucit! Vajon önök között élnek-e szomorú sorsú, jobb sorsra érdemes Tupucik? Szerintem igen! Kérem önöket, vigyázzunk rájuk, óvjuk őket! 

Önök a TV2, Naplóm című műsorában, Kékhegyi Katalin riportját láthatták.

Svábhegyi:
Én meg mutatom a mérleget!  Eddig 16754 szavazat érkezett. 64% szavazott a NEM-re, 30% az IGEN-re. Most már 6% nem szavazott! Nem tudom, mi van, lehet, hogy rossz a számláló, vagy ennyire nem érdekli önöket a mai műsor? Nem tudom elhinni! Még öt percig lehet szavazni, utána sorsolunk. 

Most pedig kedves nézőim, jön a szomorú valóság. Elképesztő képsorokat láthatnak majd, melyben kiderül az oly sokszor, sokféleképpen hangoztatott, sokféleképpen leírt igazság. Következő, sokunk számára megdöbbentő riportfilmünkben Sötét Pákó lerántja a leplet az őt ért támadásokról. Először és utoljára vall önmagáról, életéről, terveiről. A jobb sorsra érdemes előadóművésszel, Vujtyi Türkó beszélget.

Vujtyi:
Most, hogy érzed magad, Pákó?

Pákó:
Jól!

Vujtyi:
Ez nem volt mindig így.

Pákó:
De.

Vujtyi:
Tudom, most nagyon nehéz neked.

Pákó:
Nem! Tök jól elvagyok.

Vujtyi:
Azt hallottam az egyik rádióműsorban, hogy nagyon rossz neked.

Pákó:
Nem. Elvagyok.

Vujtyi:
Az emberek mást mondanak.

Pákó:
Jól vagyok.

Vujtyi:
Azt olvastam valamelyik újságban, hogy nehezen boldogulsz.

Pákó:
Nem! Tök jól vagyok.

Vujtyi:
A nehézségeid ellenére, mit szeretnél a legjobban?

Pákó:
Add ide a didit, a didit add ide!

Vujtyi:
Köszönöm a beszélgetést! Kedves nézőim, nehéz most megszólalnom. Él közöttünk egy ember, aki, ahogy ő mondja, tök jól van. Higgyük el neki! Higgyük el, mert nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Éjszakánként felriadok és szomorú emberi sorsok, döbbenetes képsorok futnak le lelki szemeim előtt. Tudom, sokan önök közül mást vártak, de azt is tudom, most nehéz, nagyon nehéz. Különösen nekem nehéz és riportalanyomnak, Pákónak. Önök a TV2, Naplóm című műsorában, Vujtyi Türkó riportját láthatták. Stúdió!

Svábhegyi:
Eddig a szomorú valóság, kedves nézőim! Annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy emberek élnek közöttünk, néhányan Sötétek is, mint Pákó. Kérem önöket vigyázzunk rájuk, hisz sohasem tudhatjuk. Kedves nézőim lezárult a szavazás. Ez idáig 21234 szavazat érkezett! Önök 65%-ban arra szavaztak, hogy NEM!

Most pedig játszunk! 

Halló ki van a vonalban?

Telefonáló:
Halló! Én vagyok!

Svábhegyi:
Ki az az én? 

Telefonáló:
Inkognitóban szeretnék maradni, a munkahelyemről telefonálok!

Svábhegyi:
Ilyenkor is dolgozik? Mit csinál, ha szabad kérdeznem?

Telefonáló (suttog):
Bandi, én vagyok az! A szerkesztő!

Svábhegyi:
Na jó! Emlékszik a kérdésre?

Telefonáló:
Igen! A válaszom, nem!

Svábhegyi:
Határeset, de elfogadom! Ön megnyerte az egyszemélyes nászutat, a türelmi zónába, a Batyu és a hegedűs CD-t, valamint a Wellnes hétvégét, melyet Norbi előszobájában tölthet el.
Kedves nézőim! Mivel önök NEM-mel szavaztak, ez volt a NAPLÓM utolsó adása. Velem ebben a műsorban soha többé nem találkoznak. Remélem máshol sem! Titkon megsúgom, szóvivő szeretnék lenni. De ez még a jövő zenéje! 

Ez volt a Naplóm, a TV2 műsora, Svábhegyi Andrással. Köszönöm figyelmüket, a viszont látásra!        




