S. Szabó István
Celeb vagyok, ments ki innen.




Az állatkert növényházában vagyunk. Két férfi, egy nő. 
Az egyik férfi fekszik a nyugágyban, a másik férfi háttal áll a kamerának az egyik növény előtt, mintha vizelne, a nő bikiniben csodálja magát. 











































































































































Nő:
Tök állat, hogy celeb vagyok. 

Férfi 1:
Ja!

Nő:
Ha nem lennék celeb, akkor sosem jutottam volna el ide. 

Férfi 2:
Hova? Ide az állatkert növényházába?

Nő:
Nem. Ide. Idegen ország vadonjába.

Férfi 1:
Én azt hittem, ez az állatkert.

Nő:
Frászt! Ez a dzsungel.

Férfi 2:
Az állatkertben?

Nő:
Hülyeség. Órákat utaztunk, míg eljutottunk idáig.

Férfi 1:
Persze! Trolival. Nagy volt a forgalom.

Nő:
Isteni dolog celebnek lenni. Mindenki csodál. 

Férfi 2:
Az ötödik férjed erről mást mondott.

Nő:
Már nem a férjem. Vannak itt pókok?
Férfi 1:
Persze. A pókházban!

Nő:
Jaj de izgi! És kígyók?

Férfi 2:
Persze. A kígyóházban!

Nő:
És zsiráfok?

Férfi 1:
Naná! A zsiráf házban.

Nő:
Juj de izgi! És a csiga?

Férfi 2:
Hu de baró a műsor! Nagyon jók vagyunk!

Nő:
Naná! Azon gondolkoztam az éjjel, mi lennék, ha nem lennék celeb?

Férfi 2:
És?

Nő:
Semmi. Vagy celeb, vagy semmi.

Férfi 1:
Hu. Ezzel én is így vagyok. Nem azért tanultam, nem? De tényleg frankó a műsor, most mutatták a nézettséget.

Nő:
Nagyon jók és dögösek vagyunk. Ez kell a népnek! 

Férfi 1:
Na hallod! Celebek vagyunk, vagy mi? Ez a dolgunk, nem? Pörögni és magas színvonalon szórakoztatni.

Nő:
Juj de izgik vagyunk! Ti szerettek celebek lenni?

Férfi 2:
Naná! Mindenki felismer az utcán, és amikor a vécén ülök, akkor is azt kiabálják a rajongók: itt egy celeb!

Nő:
Hogy is hívnak téged?

Férfi 2:
Tomi. 

Nő:
Aha! Akkor te is nagyon híres celeb vagy, nem?

Férfi 2:
Ja.

Férfi 1:
Kellene egy takaró.

Nő:
Minek?

Férfi 1:
Hogy megbotránkoztassam a nézőket.

Nő:
A takaróval?

Férfi 1:
Nem. 

Nő:
Hát?

Férfi 2:
A forgatókönyv szerint, most olyat fog csinálni a takaró alatt, ami piros körös, csak mi kékben adjuk.

Nő:
Jaj de izgi! Mi miért adjuk kékben? Nincs piros körünk?

Férfi 1:
Mert akkor az ORTT is minket néz, és rajtunk csámcsog majd a média. 

Nő:
Hu de izgi! Igazi, kőkemény celebek vagyunk! ORTT, média, mindenki minket néz!

Férfi 1:
És csodál!

Nő:
De mit kell itt csinálnunk?

Férfi 2:
Mit kéne? Semmit. Ezeknek elég, ha celebek vagyunk, és bámulhatnak minket. Tudod, sok celeb egy helyen.

Nő:
A dzsungelben.

Férfi 1:
Ja. Köll valakinek valami a büféből? Megyek, mert már dög melegem van, nyomok egy kólát. Köll valakinek?

Nő:
Kapunk reklám pénzt? Mert én ingyen nem iszok.

Férfi 1:
Én csak páleszt iszok ingyen, házit. Na, köll kóla?

Nő:
Hozzál! Csak nehogy elbotolj a kaucsuk krokodilban. Ott van a medence mellett. Kilukadt.

Férfi 2:
Csak azt nem tudom, miért kell minket innen kimenteni?

Férfi 1:
Mert ha itt maradnánk, akkor elfelejtenének minket, és jönnének más celebek, akik már nem mi lennénk, azért.

Nő:
Jaj nekem! Ez egy rémálom! Na! Húzzunk a büfébe! Onnan mégis csak könnyebb kimenteni minket! Ott van ablak. 

 
































Újság



Újságos bódé, férfi érkezik.

























































































































Fizet, elveszi az újságot, belelapoz, és kidobja az első utcai szemetesbe. Az újságos utána kiállt.
Férfi:
Jó reggelt! Mi újság?

Újságos:
Rengeteg újság van kedves uram! Napilapok, heti és havi lapok, mit parancsol?

Férfi:
Mindegy, csak vidám legyen!

Újságos:
Vicclap?

Férfi:
Humoros?

Újságos:
Vicclap.

Férfi:
Értem. Milyen viccek?

Újságos:
Politikai.

Férfi:
Vidámabb nincs?

Újságos:
Vicclapnál vidámabb?

Férfi:
Persze.

Újságos:
Valami politikai lap?

Férfi:
Ne röhögtessen.

Újságos:
Melyiket kéri? Jobbos, balos?

Férfi:
Mondom, hogy ne röhögtessen. Valami harsány nincs?

Újságos:
Nőknek való? Esetleg valami főzőcske?

Férfi:
Azon lehet röhögni?

Újságos:
Hátha én főzők belőle, akkor biztos.

Férfi:
Ki főz benne?

Újságos:
Valami politikus.

Férfi:
Mi van a vicclapban?

Újságos:
Politikai viccek.

Férfi:
És a női lapban?

Újságos:
Női politikusok mesélnek magukról.

Férfi:
És ez érdekel valakit?

Újságos:
Persze. A férjüket.

Férfi:
Mondja, olyan nincs, ami csak úgy szól valamiről? 

Újság:
Dehogynem. Miért nem ezzel kezdte? Itt van például ez!
Férfi:
Ez mi?

Újságos:
Híres tévések politikus barátai. Sorozat.

Férfi:
Olyan nincs, ahol politikusok mesélnek tévésekről?

Újságos:
Szerencséje van! Ez az utolsó, mert ezt nagyon viszik. Mint a cukrot. Kéri?

Férfi:
Nem. Olyat adjon, amelyikben nincs se tévés, se politikus. Politika és híres ember mentes. Na?

Újságos:
Hol él maga? Maga szerint arra ki kíváncsi?

Férfi:
Én.

Újságos:
Na, nekem nincs erre időm! Kéri, vagy nem kéri valamelyiket? 

Férfi:
Tudja mit! Adja a vicclapot, a bulvárt, és azt a két napilapot. A jobbost meg a balost! 

Újságos:
Mi van jóember? Megbolondult?

Férfi:
Nem! De ezt mind láthatom a tévében! 






Szenzáció


Tévé stúdió, műsorvezető.






Kapcsolás, Péter.




































Mari néni el. Péter a kamerába.



























Károly el. Péter a kamerába.






Hentes bolt. A hentes egy törölközővel takarja el az arcát, és hátulról mutatjuk, nehogy felismerjék. A riportert is kitakarjuk. Mindkettőjük hangját elváltoztatjuk, a kép alatt fut a szöveg, hogy ki, mit mond. 

















Kamera átbilleg a túloldalra.
















Ezzel hátat fordít a kamerának.


Péter ismét az utcán, bele a kamerába.















































Péter bele a kamerába


Műsorvezető:
Kedves nézőim! Elképesztően sajnálatos esemény történt Budapesttől ötven kilométerre. Kapcsoljuk a helyszínt, ahol ott van helyszíni tudósítónk, Péter. Szerbusz Péter, mi történt?

Péter:
Köszöntöm a kedves nézőket! Hogy mi történt, ezt így első látásra nem tudom megmondani, de valami történt, az már biztos. Zsong a falu! Az emberek mindenféléről beszélnek! Itt áll mellettem Mari néni, aki mindenről tud, ami a faluban történik. Mari néni, mi történt?

Mari néni:
Én már itt lakom 75 éve sőt, már az apám is itt lakott! De én még ilyet életemben nem láttam!

Péter:
Milyet, Mari néni?

Mari néni:
Hát ilyet! A Zoli, az a csavargó, kijött a kapun…

Péter:
És? 

Mari néni:
Hát ez az! Ilyet még sosem csinált az a kölök! Ismertem az apját is! Ilyet még az sem mert…

Péter:
Milyet?

Mari néni:
Tudja azt maga! Mit tőlem kérdi! Hagyjon nekem békét! 

Péter:
De mégis, Mari néni! 

Mari néni, és az emberek félnek! Senki nem mer mondani semmit, kedves nézőim! De itt jön Károly, a falu kocsmárosa, aki mindenkiről, mindent tud. Károly! Mit csinált Zoli?

Károly:
Az a csavargó? Ha egyszer a kezeim közé kerül, hát én…..

Péter:
De mit tett Zoli, ami ennyire felborítja a békés kis falu életét! 

Károly:
Hogy-hogy mit tett? Nehogy már azt mondja, hogy nem tudja! Maga a tévés, nem?

Péter:
Igen, de…

Károly:
Na hagyjon engem békén! Hülyének néz! Idejön Pestről, azt azt hiszi itt mindenki hülye! Szégyellje magát! 

Kedves nézőim! Senki nem mond semmit! Az emberek inkább otthonaikba húzódnak, és rettegnek! Zoli tett valamit! Valamit, amiről az emberek mélyen hallgatnak. Bemegyek a hentesboltba, és megkérdezem Mihályt, a hentest, hogy ő mit tud.

Péter:
Mihály! Ön mit tud az esetről?

Mihály:
Ez a Zoli gyerek, na! Hát nem hittem volna, hogy így lesz! Én már kölök kora óta ismerem, még soha nem csinált ilyet. Értetlenül állunk! Szerintem, megbabonázta őt valaki!
A hentes mellett álló nő:
Vagy valami! Benne leszek a tévében?

Péter:
Benne, persze! De mit tett….

A hentes mellett álló nő:
Akkor ideálljon a kamerával fiam! Ez a profilom jobb profil!  

Péter:
Állj már oda Béla! Ezt értem, de mit tett Zoli?

Mihály:
Ne mondja már, hogy nem tudja! Mindenki erről beszél! Mindenki azt mondja, még sosem tett ilyet!

Péter:
Milyet?

Mihály:
Hát ilyet! 

Péter:
Na de….

Mihály:
Többet nem mondok! Nekem családom van! Hagyjanak békén!

Péter:
Itt áll mellettem a falu polgármestere, és a körzeti megbízott, aki ura a helyzetnek. Így van, kedves polgármester úr?

Polgármester:
Így van. Mi azon vagyunk párttársaimmal, hogy mindenre fény derüljön, minden jóra forduljon!

Péter:
Értem polgármester úr, de mi történt?

Polgármester:
Nem akarok a dolgok elé szaladni, nem nyilatkozom! Kérdezzék a körzeti megbízottat.

Péter:
Itt van velünk a főtörzsőrmester úr, aki elsőként értesült arról, hogy mit tett Zoli! Mit tett Zoli főtörzsőrmester úr?

Főtörzsőrmester:
Ez kérem szépen, ahogy mifelénk mondják, már benne volt a levegőben. Mindenki tudta, hogy be fog következni! Mindenki! A Zoli, nem kezdő, kérem tisztelettel! Úgy is mondhatnám, megéri a pénzét. De most, mindenre fény derül!

Péter:
Mi az, amire fény derül?

Főtörzsőrmester:
Mindenre! 

Polgármester:
Sőt! Még annál is többre! 

Péter:
Mégis, mire?

Főtörzsőrmester:
Folyamatban lévő ügyben nem nyilatkozom.

Polgármester:
Én sem!

Péter:
Kedves nézőim! Rettenetes, amit Zoli tett! Emberi ésszel fel sem fogható! Az emberek értetlenül állnak, összesúgnak, nyilatkozni senki sem akar! Az emberek félnek, bezárkóznak otthonaikba, és keresik a választ, amit lehet, hogy soha nem kapnak meg! A Tényeket Péter tudósította, Budapesttől ötven kilométerre, valahonnan, ahol a rémület vert fészket. Stúdió!


