S. Szabó István
Ideges


Házaspár, ebéd. Csendben kanalazzák a levest.
Férfi:
Mi a baj, szívem?

Nő:
Semmi.

Férfi:
Nono! Látom rajtad!

Nő:
Mondom, hogy semmi.

Férfi:
Ideges vagy.

Nő:
Nem vagyok.

Férfi:
Ne mondd, látom rajtad.

Nő:
Nem vagyok ideges.

Férfi:
Dehogynem! 

Nő:
Mondom, nem!

Férfi:
Ismerlek! Akkor csinálsz így, amikor ideges vagy!

Nő:
Nem csinálok semmit, sehogy! Rendben!

Férfi:
Ne tagadd! Most is!

Nő:
Mit most is!

Férfi:
Szétvet az ideg!

Nő:
Nem vet szét az ideg!

Férfi:
Haha! Legalább egyszer az életben lennél velem őszinte!

Nő:
Őszinte vagyok veled!

Férfi:
Igen? Akkor miért nem mondod el, miért vagy ideges!

Nő:
Mert nem vagyok ideges!

Férfi:
Nem hát! Akkor miért üvöltözöl velem!

Nő:
Mert nem érted meg, hogy nem vagyok ideges! 

Férfi:
Dehogynem! Hisz kiabálsz velem! Velem, aki nem bántottalak!

Nő:
De bántasz! Azt mondod, ideges vagyok, amikor…

Férfi:
Amikor? 

Nő:
Amikor nem vagyok ideges! 

Férfi:
Akkor miért kiabálsz?
Nő:
Mert egy hülye vagyok!

Férfi:
Azért nem szoktál velem kiabálni, mert hülye vagy! Tehát?

Nő:
Mit tehát!

Férfi:
Miért kiabálsz velem! Az, hogy hülye vagy, az nem magyarázat! Tudni akarom, mi az oka!

Nő:
Tudni akarod?

Férfi:
Igen, tudni akarom!

Nő:
Azért, mert ideges vagyok!

Férfi:
Na látod szívem! Erről beszélek!



















Sztrájk


Iroda ajtaja, rajta felírat: Sztrájk. 
Odabent két alkalmazott. Egyikőjük kávét főz, másik lába az asztalon, beszélgetnek.












Kopogtatnak az ajtón, ügyfél dugja be félénken a fejét.



















Ügyfél el, az ajtó becsukódik.











































Megint kopognak, új ügyfél nyit be.






















Ügyfél szégyenkezve el.



























Cseng a telefon, egyik fölveszi. Hallgatja, aztán lerakja.





























 Kilépnek az ajtón, a sztrájk táblát egyikük megfordítja.

Felírat: Az ügyfélfogadás ma szünetel.

És a türelmesen várakozó ügyfelek sorfala közt elmennek ebédelni.
Egyik:
Az egy barom! Ott hagyta azt a gyönyörű nőt!

Másik:
Ne is mondd! Ilyen csaja nem lesz soha az életben! Hány cukorral kéred, mit is mondtál?

Egyik:
Kettővel, meg egy kis tejszín. Persze, ha jól belegondolsz, a Vera sem volt soha normális.

Másik:
Persze! De ki normális manapság?

Ügyfél:
Szabad?

Egyik:
Nem látja, mi van kiírva az ajtóra?

Másik:
Ember! Sztrájkolunk!

Ügyfél:
Tudom, csak arra gondoltam…

Egyik:
Maga csak ne gondolkodjon! 

Másik:
Jöjjön vissza később! 

Egyik:
Majd ha vége a sztrájknak.

Másik:
Micsoda emberek vannak! 

Egyik:
Nem normális! Ha tudná ez a barom, hogy az ő jogaiért is harcolunk!

Másik:
Mit harcolunk! Küzdünk!

Egyik:
Mint az állat! Kérsz perecet?

Másik: 
Sós?

Egyik:
Az. Hol is tartottunk?

Másik:
Hogy a Vera sem semmi!

Egyik:
Nem hát! Ismertem az anyját! Az is ilyen volt!  

Másik:
Milyen?

Egyik:
Mint a Vera! Teát?

Másik:
Citromos?

Egyik:
Aha! Még egy perec?

Másik:
Ma jól beperecelünk! 

Egyik:
Aha! Lepereceljük magunkat a sárga földig! 

Ügyfél:
Szabad?

Másik:
Sztrájkolunk!

Egyik:
Nem igaz, hogy nem látja!

Ügyfél:
Látom, csak hát…

Másik:
Nincs csak hát! Nekünk is vannak jogaink! Világos?

Ügyfél:
Igen, elnézést… csak!

Másik: 
Nincs csak!

Egyik:
Ajtót! 

Másik:
Elképesztő micsoda emberek vannak!

Egyik:
Ügy tesznek, mintha mi örömmel sztrájkolnánk!

Másik:
Nem normálisak!

Egyik:
És mit szólsz a Dezsőhöz?

Másik:
Ne is mondd! Szegény fickó!

Egyik:
Szegény, de nem hülye!

Másik:
A Dezső sosem volt hülye!

Másik:
Nekem mondod?

Egyik:
Na, ennyi volt!

Másik:
Mi van?

Egyik:
Lefújták! 

Másik:
A sztrájkot?

Egyik:
Aha! Majd holnap folytatjuk!

Másik:
Még egy kávét?

Egyik:
Sok lesz. Ebéd?

Másik:
Még csak délelőtt tíz óra van!

Egyik:
Na és?

Másik:
Igazad van, melóztunk már eleget! Mehetünk!







A reklámok hatása



Iroda. Reklámszakember, alkoholista kinézetű ügyfél.  






















































































































Egy hónappal később.

Férfi slamposan ül a kanapén, kezében sör, és a feleségével nézik a tévét. 

Reklám.

A férfit mutatják igazi szívtiprónak öltöztetve, maszkírozva. 

Hatkor cseng a vekker. Selyem pizsamában pattan ki az ágyból. Csinál néhány gyűrűgyakorlatot a plafonra erősített tornaeszközön. Fogat mos, sörrel, aztán villámgyorsan, mint valami szupermennre rákerül a kifogástalan öltöny, hatvankét fogával megcsókolja olvadozó, bombázó nőjét. Már az utcán látjuk, amint sportkocsijával száguld munkahelye felé, a volán mögött természetesen sörözik.  Órát mutatunk, ahogy szalad az idő. Két óra van. Emberünk az előkelő bárban sörözik. Este tízkor emberünk otthon van. Hideg sört iszik, lakomázik. Ránéz a naptárra, majd a csajára. Kedd van! Ágyban vannak, a csaj marha boldog, a fickó önelégülten nézi a tévét, sörözik. 

A feleség szerelmesen bújik a férjéhez. A férfi habfoszlánnyal a szája szélén hortyog! A sör a gatyájára ömlött, úgy néz ki, mintha bevizelt volna.
Ügyfél:
Na hali!

Szakember:
Üdvözlöm! Mit tehetek önért?

Ügyfél:
Rendelnék egy reklámfilmet.

Szakember:
Uram! A legjobb helyen jár! Parancsoljon.

Ügyfél:
Naná, hogy a legjobb helyen járok! Frankó, hogy maga igazi szakmanus! Van egy söre?

Szakember:
Nincs. Tehát?

Ügyfél:
Még sem olyan jó hely. Mit tehát?

Szakember:
Miről szóljon a film?

Ügyfél:
Hogyhogy miről?

Szakember:
Mi az árucikk?

Ügyfél:
Milyen árucikk?

Szakember:
Amit reklámozni szeretne.

Ügyfél:
Én vagyok.
Szakember:
Viccel?

Ügyfél:
Frászt! Kíváncsi vagyok a reklámok hatására. Ugyanis a feleségem azt mondta, unalmas, üres vagyok, a kutya sem kíváncsi rám. Csak a sört vedeled, szokta mondani, nem vagy jó semmi másra! Tényleg nincs egy söre?

Szakember:
Nincs. Mondjon néhány szót magáról.

Ügyfél:
55 éves vagyok. Hobbim nincs, szeretőt nem tartok. Egyszer volt, de most nincs.

Szakember:
Munkahely? Foglalkozás?

Ügyfél:
Van, hogy a franc egye meg! Reggel hatkor megyek, este tízkor hazahúzok.

Szakember:
Jó sokat dolgozik.

Ügyfél:
Frászt! Akkor zár a kocsma.

Szakember:
Aztán mit csinál?

Ügyfél:
Kajálok, iszom egy-két sört, bámulom a tévét. Minden harmadik kedden kettyintek az asszonnyal. Aztán megint sörözök. Nincs egy söröd?

Szakember:
Nincs. Miért pont kedden?

Ügyfél:
Én minden nap sörözök, nem csak kedden.

Szakember:
Miért pont kedden bújik össze az asszonnyal?

Ügyfél:
Megszokás. Amikor a vén dögnél laktunk, akkor volt tuti, mert a banya a többiekkel zsugázott.

Szakember:
Értem. Barátok?

Ügyfél:
A kocsmában. 

Szakember:
Olvas?

Ügyfél:
Inkább innék. Tényleg nincs egy söröd?
 
Szakember:
Nincs. De mindenesetre Izgalmas feladat. Hol és mikor akarja lejátszatni?

Ügyfél:
Bárhol. Fő műsoridőben, amikor az egész világ sörözik.

Szakember:
Oké! Meglátjuk, mit tehetek!


















Narrátor:
Irigyli? Naná, hogy irigyli! De ön is ilyen lehet, ha napi adag sörét mindig megissza.

Sör! Az igazi férfi itala!









Feleség:
Nézd csak fiacskám, micsoda férfi! És nézd csak, ő is sört iszik, mint te!

Férfi félálomban:
Aha. 






