S. Szabó István
Meglepetés


1. Lakás, férfi ágyból mászik ki, közben halljuk a gondolatait.



Kiér a konyhába, felesége tesz-vesz, gyermekei reggelinek.





























2: Férfi a kocsijában.








3: Belép a munkahelye ajtaján.










Tesz-vesz az asztalán, belép a titkárnő.












4: Étterem, ebéd vége.















5: A nő lakása. Koccintanak.
























Titkárnő eltűnik az egyik ajtó mögött. A férfi sebesen vetkőzik, majd egy szál gatyában és trikóban bebújik az ágyba. 
Nyílik az ajtó. Születésnapi dalt énekelve, hatalmas tortával megjelenik a férfi felesége, a két gyerek és a titkárnő.  
Férfi (gondolat):
Végre! Ma van a születésnapom! Hatvan év! Istenem, hatvan esztendő! Kíváncsi vagyok, milyen meglepetéssel készült a család.

Férfi:
Sziasztok, jó reggelt!

Feleség:
Szerbusz fiacskám! Befizeted a csekkeket, vagy fizessem én? De ha én fizetem, akkor neked kéne elmenned a szülőire, utána pedig beugranod Tamás bácsiékhoz a könyvekért.

Gyermek 1:
Apa! Veszel nekem elemeket a magnómba?

Férfi:
Veszek, fizetem, megyek Tamásékhoz. 
(gondolat): elfelejtették a születésnapomat. Tavaly nem, idén igen. Ezt teszi a hatvan év! Elfelejtik az embert! 

Gyermek 2:
Apa! Délután később jövök, Megyek Tamarához tanulni.

Férfi:
Jó, menjél. Én is megyek. Dolgozni. 

Feleség:
Szerbusz fiacskám, rohanok, mert vár a Kovács, valami megbeszélésre. 

Férfi (gondolat):
Persze! A Kovács! Az a majom! Ha én egyszer az övékét felejteném el! Összedőlne a világ! És tessék! Engem le lehet szarni! Ezeknek fontosabb a Tamás, meg a Tamara, meg az a kurva elem, meg a barom Kovács!
!
Titkárnő:
Jó reggelt főnök! Boldog születésnapot kívánok!

Férfi:
Ó, köszönöm Gizike! Igazán kedves.
(gondolat): Gizike bezzeg tudja! Ő nem felejti el! Neki nincs Tamás, meg Tamara, meg rúdelem, meg Kovács, hogy a franc essen belé!

Titkárnő:
Főnök! Igazán nem szeretnék tolakodó lenni. Ma van a születésnapja, nem kellene ma dolgoznunk. Elmehetnénk ebédelni, közben beszélgetnénk, esetleg innánk valamit.

Férfi:
Jó ötlet Gizike! Ezeket aláírom, és mehetünk.
(gondolat): Milyen figyelmes! Ő aztán tudja, mire van szüksége egy magamfajta vén vitéznek. 

Férfi:
Gizike! Ez csodálatos volt! Köszönöm.

Titkárnő:
Én köszönöm főnök! Még soha nem beszélgettünk ennyit. Nagyon sajnálom, hogy a családja elfelejtkezett erről a jeles napról. Tudja mit! Menjünk fel hozzám, meghívom egy italra.

Férfi:
Igazán remek ötlet! Induljunk.
(gondolat): Nagyon csínos kis nő! Mi van abban, ha iszunk valamit a lakásán, nem? Iszunk egy vigasztalót, rámfér!

Férfi:
Gizike! Mondhatok valamit?
Titkárnő:
Persze főnök, már alig várom!

Férfi:
Nekem még sosem volt ilyen szép születésnapom!

Titkárnő:
Jaj ennek nagyon örülök főnök!

Férfi:
Ne mondja, hogy főnök. Béla, ha lehet.

Titkárnő:
Rendben van, kedves Béla! Szép nap, gyönyörű nap, és még nincs vége! Ha megengedi, egy kicsit rendbe szedem magam.

Férfi:
Csak nyugodtan, alig várom!




















Vendégek



Lakás. Házaspár készülődik a vendégek fogadására. Sürgölődnek. Terítenek, az asszony a sütőbe nyúlkál, a férfi üvegeket tesz az asztalra, stb.














































































































































Csengetnek.


Házaspár jön be.
Nő:
Mozgás fiacskám, mindjárt itt vannak.

Férfi:
És? 

Nő:
Jaj, ne szórakozz! Tudod jól ők is mekkora felhajtást csinálnak, ha mi megyünk hozzájuk.

Férfi:
Persze. Mert fitogtatni akarják, hogy jobban állnak, mint mi.

Nő:
Hülyeség! Inkább úgy mondanám, hogy a Vali neked akarja mutatni, hogy ő milyen jó háziasszony!

Férfi:
Nekem? Ez hülyeség.

Nő:
Nono! Tudom, amit tudok!

Férfi:
Mit tudsz?

Nő:
Azt hiszed nem vettem észre, hogy szemeztek!

Férfi:
Persze. Cseresznyét. 

Nő:
Elég! Engem ne hazudtolj meg! Látom, hogy mindig a seggét nézed!

Férfi:
Te hülye vagy? Miért nézném a seggét, amikor sokkal nagyobb, mint a tied!

Nő:
Haha! Most megfogtalak! Honnan tudod, hogy nagyobb, ha nem nézed? Vagy tán fogdosod?

Férfi:
Fogdossa a rosseb! Azt még az is látja, aki vak. Egyébként nem én szoktam kicsalni a Palit a konyhába, hanem te!

Nő:
Persze! Mert te lusta disznó vagy, még a kávéfőző tetejét sem vagy hajlandó lecsavarni. Pali bezzeg ugrik, és csavar!

Férfi:
Azt elhiszem, hogy csavar! Csavarna! 

Nő:
Csavar is! 

Férfi:
Szépen vagyunk! Pali úrfi csavar a feleségemmel! Most meg idejön zabálni!

Nő:
Mit akarsz ezzel mondani? 

Férfi:
Tudod te azt jól! 

Nő:
Én? Hát én dicsérem mindig a Vali főztjét, azt a moslékot! Hogy ilyen finom, meg olyan finom, fiacskám igazán elkérhetnéd a receptet, és a többi, és a többi!

Férfi:
Persze fiacskám! Erre mit mondasz te? Palika! Tölts nekem légyszí egy kis erőset, mert megfájdult a fejem. És akkor Palika persze tölt, meg ki kísér a teraszra.

Nő:
Ha már te vagy olyan tuskó, hogy nem kísérsz ki. Igen! A Pali egy úriember, vedd tudomásul!

Férfi:
A Vali, meg egy úri asszony! Ezt meg te vedd tudomásul!

Nő:
De pocsékul főz!

Férfi:
Te meg pocsékul vasalsz, sőt, továbbmegyek! Te nem is vasalsz!

Nő:
Mert a Vali vasal, mi?

Férfi:
Honnan tudjam?

Nő:
Te ezt nagyon pontosan tudod.

Férfi:
Nem tudom. És nem is érdekel!

Nő:
Szóval tetszik neked!

Férfi:
Amennyire neked a Pali!

Nő:
De nekem nem tetszik a Pali!

Férfi:
Miért? Szerinted nekem tetszik az a debella?

Nő:
Nem tetszik?

Férfi:
Nem hát! És neked?
Nő: 
Csacsi vagy. Tudod, hogy nekem, csak te vagy a fontos.

Férfi:
Nekem meg te. 

Nő:
És a Vali?

Férfi:
Marhaság.

Nő:
Itt vannak! Megyek ajtót nyitni.

Férfi:
Jaj de jó, hogy itt vagytok, szerbusztok! Már nagyon vártunk benneteket. Valika, ide tedd a fenekedet, itt a legkényelmesebb!

Nő:
Palika! Segítesz lecsavarni a kávéfőző tetejét?





















Csere



Üzlet. Vevő be.




Egy dobozt tesz a pultra,
.
Vevő:
Jó napot kívánok!

Eladó:
Szép napot! Mit parancsol uram?

Vevő:
Visszahoztam. Nem jó.

Eladó:
Ez mi?

Vevő:
Ez az, ami nem működik.

Eladó:
Mióta nem működik?

Vevő:
Soha nem működött.

Eladó:
Értem. Kérem a blokkot.

Vevő:
Tessék.

Eladó:
Ezt nem itt tetszett vásárolni.

Vevő:
Talált, süllyed! Kérem a pénzem.

Eladó:
Tessék oda visszavinni, ahol vásárolni méltóztatott!

Vevő:
Maga megvan zavarodva? Tudja mit mászkáltam én ezért?

Eladó:
Tudom uram, mivel hiánycikk! De maga kapott!

Vevő:
Naná, hogy kaptam! Mert nekem elrakták a pult alá!

Eladó:
Úgy könnyű! Na vigye csak szépen oda vissza, a pult alá!

Vevő:
Én ebbe a boltba hozom vissza. Remélem megért.

Eladó:
Persze, hogy megértem, de nem veszem vissza. 

Vevő:
És miért nem?

Eladó:
Tudja, itt nincs a pultnak alja.

Vevő:
Ez hogy jön most ide.

Eladó:
Nem tudom visszarakni a pult alá.

Vevő:
Miért nem ezzel kezdte! Viszlát!

Eladó:
Viszlát.    






