S. Szabó István
Reklám



1: Bevásárló központ. A pénztárnál egy férfi üres kosárral verekszi át magát, vadonatúj pulóverben. Amikor hátulról mutatjuk, láthatjuk, hogy a rajtalévő pulóverben benne van a vállfa, a nyakáról pedig egy büdös nagy árcédula lóg le.  Amikor elhagyja a pénztárt, megszólal a lopásjelző csengő.

2: A férfi szétvetett kezekkel és lábakkal áll, a biztonsági őr lassan simítja végig kezével a pulóvert. 





3: A férfi a parkolóban megy az autójához, rajta a pulóver. (vállfa, árcédula) 

Felirat a képernyőn: 

HAZUGSÁG! NÉHA SEGÍT!













Biztonsági őr:
De szép pulóver! Új?

Férfi:
Nem!














Zebra



1: Két férfi találkozik a zebrán.





Egy autó ér melléjük, dudál, elhajt!














Egy másik autó fékez, dudál, majd kikerüli őket, elhajt.











Megint egy autó dudál, a vezető öklével fenyegeti őket, elhajt.






















Megint egy dudáló autó, elhajt.














2: Férfi 1, autóban ül, nyikorgó kerekekkel fékez a zebránál, dudál, kiüvölt a gyalogosokra.
Férfi 1:
Szia édes öregem, ezer éve nem láttalak!

Férfi 2:
Karikám! Mi van veletek?

Férfi 1, az autós után kiabál:
Mit dudálsz? Azt hiszed tiéd az út? Barom!

Férfi 2:
Ez a közlekedés, ez, ez felháborító!

Férfi 1:
Nekem mondod? Mennek, mint az állat! Mesélj! Irénkéd hogy van?

Férfi 2:
Igazán jól! Jaj te, annyit beszélünk rólatok, hogy azt el sem tudom mondani!

Férfi 1, az autós után:
Ne dudálj köcsög! Kormányozz!!

Férfi 2:
Tényleg állatok! Hétfőn is arról beszélgettünk, milyen volt a Balcsin, mikor Erzsivel lejöttetek! Te, hát még most is szakadtunk a nevetéstől!

Férfi 1:
Jaj, hát az fantasztikus volt! Mondta is Erzsi…

Mit mutogatsz te állat? Hát már beszélgetni sem lehet? 

Férfi 2:
Hagyd öregem! Ilyenek ezek! Azért mert autójuk van, azt hiszik övék az utca! 

Férfi 1:
Állatok! Na, arról mesélj, mi van Dezsőkével?

Férfi 2:
Jól van, hála az Istennek! Lekerült kezéről a gipsz, azóta úgy fut, mint a nyúl!

Férfi 1:
Négykézláb?

Férfi 2:
Jaj miket beszélek, de úgy örülök neked! A lábán volt a gipsz.

Férfi 1, üvölt utána:
Mi van vakegér! Új dudád van?

Férfi 2:
Állatok!

Férfi 1:
Te, örülök, hogy találkoztunk, de most rohanok, mert Erzsikém vár! Szia!

Férfi 2:
Szia, kézcsókom az asszonynak! Szia!

Férfi 1:
Mi a szart tötyörögtök! Azt hiszitek tiétek az út, azért mert csíkos? Barmok!

 



Kocsma



Kocsmában vagyunk. Rengeteg részeg vendég, füst, zaj. A kocsmáros a pult mögött törölgeti a poharakat. Cseng a telefon, a pultos felveszi.




Pultos:
Halló!

Női hang:
Halló! A férjemmel szeretnék beszélni!

Pultos:
Nincs itt!

Női hang:
Mi az, hogy nincs ott! Még nem is mondtam a nevét!

Pultos:
Asszonyom! Ebben a kocsmában senkinek sincs itt a férje!


















Étteremben



Vagány krapek és egy csaj megy be az étterembe. Leülnek az egyik asztalhoz, jön a pincér.



Pincér:
Elnézést uram, de ez az asztal foglalt!

Krapek:
Akkor mire vársz köcsög! Hozz egy másikat! Igaz kicsim?





























A gyűjtő



1: Forgalmas út, a járdán festőállvány, művész ember hatalmas képet fest. A járókelők kerülgetik. Jön a műértő, megáll, nézi. A képen csak sötétszürke foltokat, pacákat látni. 











































A kép egymerő szürke folt. Megelégedetten nézik.














2: Napfényes lakás, a műértő a képpel forgolódik, hova tegye. Egyszer csak felragyog az arca, és felakassza az ablakra. Egyből sötét lesz a szobában. Suttog. 


Műértő:
Hu! Gyönyörű!

Festő:
Köszönöm.

Műértő:
Itt fent, ez a sötétebb folt, ez, ez fantasztikus!

Festő:
Látom, észrevette. Igen, ott most száll fel!

Műértő:
Micsoda alázat! Csodálatos!

Festő:
Másképp ezt nem lehet! Csak alázattal. 

Műértő:
És szemmel! A jó szem…

Festő:
És a jó kéz!

Műértő:
Igaza van. De, nem zavarom, MESTER!!!

Festő:
Ugyan, nem zavar!  

Műértő:
Kész van?

Festő:
Nem! Még ide egy kicsi, talán most, most van kész!

Műértő:
És ide?

Festő:
Igaza van! Még ide is!

Műértő:
Csodálatos! Mi a címe?

Festő:
Szmog.

Műértő lassan formálja a szót:
Szmog! Szmog! Elementáris! Megveszem!

Festő:
Ugyan!

Műértő:
Ha mondom.





Gyönyörű!












Kutyaszar


1: Jól öltözött házaspár siet az utcán, a férfi hirtelen megtorpan.





























































2: Tettetett mosollyal lépnek be az étterembe. Az asztalnál másik pár ücsörög. 



Leülnek.
Férfi:
A francba!

Nő:
Mi van?

Férfi:
Beleléptem!

Nő:
Mi van?

Férfi:
Mondom, beleléptem a kutyaszarba!

Nő:
Hát töröld le!

Férfi:
Megmondanád mivel?

Nő:
Mit tudom én? De siess, mert Jenőék várnak!

Férfi:
Adj egy, adj egy papír zsebkendőt!

Nő:
Nincs. 

Férfi:
Persze, hogy nincs! De egész hónapban van nálad a nehéz napokra tartogatott betét, van a táskádban bifidus essenzis ha megéhezel, és van nálad bubimentes ásványvíz ha megszomjazol, de pzs, az nincs!

Nő:
Most mit hisztizel? Ott egy fadarab, kapard le!

Férfi:
Tiszta mocsok! Hogy fogok kinézni, ha megfogom?

Nő:
Akkor húzd le a talpad a járdaszegélyen, de igyekezz már! 

Férfi:
A francba!

Nő:
Most meg mi van?

Férfi:
Lehúztam! És lejött a cipősarkam! 

Nő:
Mindegy, igyekezzünk, mert elkésünk! 

Férfi 2:
Szevasztok! Kicsit elkéstetek! Mindjárt itt a leveske. Mi történt?

Férfi 1:
Ne is mondd, majd elmesélem! 
A francba!

Nő:
Mi van megint?

Férfi:
Beleültem!

Nő:
Mi van?

Férfi:
Mondom, beleültem a rágógumiba!

Reklám


1: Buszmegálló, férfi, nő.  










Bejön a busz, a nő feláll, a buszhoz sétál.  

2. Ugyanaz a buszmegálló. Előbbi férfi ül, mellette egy másik férfi. 










Bejön a busz, férfi 1 feláll, a buszhoz sétál.  

Felirat a képernyőn:

ÉS ÖN? TUD MINDENT?
Férfi 1 tüsszög:
Hu, ez a nátha!

Nő:
Tudom, miről beszél!

Férfi 1:
Dehogy tudja!

Nő:
Dehogynem!




Másik férfi tüsszög:
Hu, ez a nátha! 

Férfi 1:
Tudom, miről beszél!

Másik férfi:
Dehogy tudja!

Férfi 1:
Dehogynem!





