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Szoba, férfi tombol a bezárt ajtó előtt. Bentről csak a gyerek hangját halljuk.






















































































































A férfi leül az asztalhoz, fogalmaz.


Egyszer csak felragyog az arca, összegyűri a papírt, és másikat húz maga elé. Ragyogó arccal ír.

Férfi:
Ne mondjam még egyszer, nyisd ki az ajtót!

Gyerekhang:
Nem nyitom!

Férfi:
Ha nem nyitod, betöröm!

Gyerekhang:
Úgyse tudod!

Férfi:
Ne szórakozz velem fiam, nyisd ki!

Gyerekhang:
Nem!

Férfi:
Szétverem a fejed, ha bemegyek!

Gyerekhang:
Én meg feljelentelek, mert nekem is vannak jogaim!

Férfi:
Tudod mihez van neked jogod tizenkét évesen? Tudod mihez? Tanulni, szót fogadni, becsületesen felnőni! Ahhoz van jogod! De visszapofázni, cigizni, egyest hozni, ahhoz nincs jogod! Most pedig nyisd ki, mert letépem a fejed, ha bemegyek!

Gyerekhang:
Úgyse tudsz bejönni! És nem érdekelsz! Leszarom az iskolát, leszarom azt, hogy gyerek vagyok, és cigizek! Juszt is leszarom!

Férfi:
Juszt is! A franc egye meg! Juszt is! Apropó, Juszt! Megírom neki, hogy micsoda elvetemült kölkök vannak ebben a fene nagy demokráciában, meg én! Adjon tanácsot, hogy mit tegyen ilyenkor a szülő!

Gyerekhang:
Hagyja élni a gyereket!

Férfi:
Élni? Majd adok neked olyan életet, hogy beledöglesz!

Gyerekhang:
Fenyegetsz! Azért is feljelentelek, kiskorú veszélyeztetéséért!

Férfi:
Én meg letöröm a derekad, mert hazudtál!

Gyerekhang:
Te is hazudtál!

Férfi:
Én? Mikor hazudtam neked?

Gyerekhang:
Nincs is Jézuska! Évekig azzal hitegettél, hogy van, sőt! Mikulás sincs! 

Férfi:
Sőt! Születésnapod sem lesz, mert agyon csaplak, ha bemegyek!

Gyerekhang:
Vedd tudomásul, hogy életem legnagyobb traumája volt, amikor megtudtam, hogy te veszed az ajándékot karácsonyra! 

Férfi:
És az mekkora trauma lesz, ha bemegyek és kitekerem a nyakad! Gyere ki, de azonnal!
Gyerekhang:
Nem megyek!

Férfi:
Gyere ki!

Gyerekhang:
Nem megyek!

Férfi (hangot vált):
Kisfiam! Mi lesz így belőled?

Gyerekhang:
Semmi! Majd te eltartasz!

Férfi:
Majd eltart téged az állam, ha nyomorékra verlek te csirkefogó! Hát én letépem a saját hajamat! Mit képzelsz magadról, te taknyos, kivel beszélsz?

Gyerekhang:
Nagyon csúnya leszel haj nélkül fater! Adj be egy cigit, és húzz innen! Nincs rád időm.

Férfi:
Na várjál csak, kapsz mindjárt olyan cigit, hogy attól koldulsz! Azonnal írok a gyámhatóságnak, hogy vigyenek el az intézetbe! Azonnal! Elegem van belőled! 


Tisztelt gyámhatóság!




Veszekedtem a kisfiammal,
Mint törpével az óriás,
Lóci! Ne kalapáld a bútort,
Lóci! Hová mész, mit csinálsz?




TANÁRI



Óraközi szünet a tanáriban. Rendőr be.






























































































A tanár egy puskát vesz elő, a napló mellé csapja, és elindul kifelé.
Rendőr:
Jó napot kívánok! Szabó tanár urat keresem.

Szabó:
Én vagyok az, jó napot kívánok!

Rendőr:
Tanár úr! Engem ért az a megtiszteltetés, hogy átadhatom a kapitányság díszoklevelét, mely a leggyorsabb tanárnak jár. 

Szabó:
Nem értem kérem.

Rendőr:
Ez kérem, egy vándordíj, és az a tanár vagy tanárnő kapja, aki az adott hónapban a legfürgébb.

Szabó:
Miben?

Rendőr:
Tudomásunkra jutott, hogy ebben a hónapban Ön kedves tanár úr, kétszer sikeresen futott el a Kovács Sanyika feldühödött édesapja, egyszer pedig az egész Kovács család elől, amikor inzultálni akarták Önt, mert szerintük Ön inzultálta Sanyikát. Így történt?

Szabó:
Igen kérem! Sőt, egyszer sikeresen ugrottam félre, amikor Kovács Sanyika seggbe akart rúgni matek órán.

Rendőr:
Gratulálok! Erről nem is tudtunk kérem tisztelettel. Bravó, bravó! Így dolgozik egy mai modern tanár! Megfelel kérem tisztelettel minden kihívásnak! Még egyszer, bravó! 

Szabó:
Megkérdezhetem, hogy mivel jár ez a vándordíj?

Rendőr:
Persze kérem! Hat hónapos önvédelmi kiképzéssel, két hónapos futóedzés látogatási jeggyel, valamint ismerkedés a kézifegyverekkel című előadás ingyenes látogatására jogosító belépővel.  

Szabó:
Nagyszerű! Most már csak azt kell valahogy megszerveznem, hogy valamelyik kolléga helyettesítsen, míg én odavagyok. 

Rendőr:
Engedelmével, ezt mi már leszerveztük. Most jön ki a kórházból az Ön kollégája, Sümegi úr, és Ő vállalta a munkát.

Szabó:
De hisz Sümegit úgy összeverték a Gazdag ikrek, hogy hetekig feküdt kómában!

Rendőr:
Ez így is volt, de már jól van, és holnaptól dolgozik. Sőt, az ikrek is holnaptól járnak iskolába, most jöttek haza a jutalomüdülésből. 

Szabó:
Nagyszerű! Akkor nincs akadálya, hogy jól megérdemelt nyereményemet átvegyem, igaz?

Rendőr:
Persze. Csak megvárjuk a Kovács családot, hisz ők is jönnek velünk.

Szabó:
Micsoda?

Rendőr:
Miért, mit gondolt a tanár úr? A második helyet nem díjazzuk?  


Most hova megy tanár úr? Lassan indulnunk kellene!

Szabó:
Még van egy órám a negyedik cében, aztán jövök! A családot addig tartsa itt.  
































LÓERŐ



Autószalon, vevő, eladó.






















































































































 
Eladó:
Tengermély tiszteletem kedves uram! Mit parancsol?

Vevő:
Nem is tudom… tán egy kocsit, ha lehetne.

Eladó:
Nagyszerű, kedves uram! A legjobb helyen jár, a legjobb időben! Itt van például ez a kis robosztus! Ez kérem 9,8 alatt van százon…

Vevő:
Hehe, nagyon jó, hehe…. 9, 8, 7, 6, és már százon is vagyunk.

Eladó:
Nem úgy értettem, kedves uram! 9,8 másodperc alatt van százon.

Vevő:
Akkor kétszázon 19,6 alatt van. Fantasztikus! Tudja, mindig a matek volt az erősségem. És háromszázon….

Eladó:
Na most ez így, ebben a formában nem. Ez a kocsi sosem lesz kétszázon, se háromszázon.

Vevő:
Nem?

Eladó:
Nem. Ugyanis nem megy annyival. Viszont 85 lóerős, ami, ekkora gépnél nem semmi.

Vevő:
Hohó, hohó! Egy egész kis ménes! Nagyszerű! 

Eladó:
És az ára is…

Vevő:
Nekem sok.

Eladó:
Na de még…

Vevő:
A lóerő a sok. Tudja, nem kell a rohanás, nyugi van. Hatalmas nyugi.

Eladó:
Persze tisztelt uram, tökéletesen megértem, nincs rohanás, nyugi van. Itt van például ez a kis mérges, a maga 63 lovával. És csak három millió az ára! 

Vevő:
Csak három millió, és mérges?

Eladó:
Persze uram! Kis kocsi, kis súly, a 63 ló 8,8 alatt repíti százra.

Vevő:
Szuper! 

Eladó:
Megveszi?

Vevő:
Nem. Olyan nincs, ami mondjuk lassabban repít százra? 

Eladó:
Lassabban?

Vevő:
Aha! Mondjuk 5-6 perc alatt.

Eladó:
Most viccel? 
Vevő:
Frászt! Nézze! Szigorították a KRESZ-t, egy csomó helyen kint felejtették a sebességkorlátozó táblákat, az utakon lesben állnak a trafival, kell a rossebnek gyors kocsi. Olyan kocsi kéne, ami mondjuk 1 lovas.

Eladó:
1 lóerős? Maga normális? Mit szórakozik velem?  

Vevő: 
Különben is, nincs három millióm. 

Eladó:
Értem uram. És mennyiben gondolkodjunk? 

Vevő:
Ötven ezerben. Arra gondoltam, hogyha hatvanhárom lóerő három millió, akkor egy lóerő bőven kijön ötven ezerből. 

Eladó:
Uram! Nincs egy lóerős autó sehol a világon.

Vevő:
Nincs?

Eladó:
Nincs. De tudja mit! Vegyen biciklit.

Vevő:
Nem is hülyeség. Van bicaj?

Eladó:
Persze uram! Fáradjon át a bringa osztályra. Itt van mindjárt ez a kis piros borzadály. Ha jól megtekeri, tán még három lóerőre is felküzdi magát, úgy gyorsul. 20 sebesség, versenynyereg.  

Vevő:
Ez tetszik! Megveszem!
Eladó:
Ahogy parancsolja. Ötvennyolcezer hétszáz forint. 

Vevő:
És ha ezt elosztjuk hárommal…

Eladó:
Miért is?

Vevő:
Ön mondta, három lóerős, ha jól megtekerem, nem igaz?

Eladó:
Miért osztanánk el?

Vevő:
Tudja, a sebesség, a táblák, a trafipax, elég nekem egy lóerő is, mondtam már. Tehát ha elosztom….

Eladó:
Uram várjon! Mit szólna egy rollerhez?

Vevő:
Van?



















Orvosnál


Orvosi rendelő. Orvos kiszól az ajtón, férfi be.






Férfi leül, az orvos mustrálja.












Méri a férfi vérnyomását.



















Hallgatja a férfi mellkasát.



































Ujjait a féri előtt mozgatja, az követi a szemeivel. Egyszer csak felragyog a férfi arca.

Felugrik, odasiet a villanyórához, leolvassa, köszön és távozik.
Orvos:
A következő?

Férfi:
Jó napot kívánok doktor úr, én…

Orvos:
Foglaljon helyet.

Férfi:
Köszönöm doktor úr, de igazán sietek. 

Orvos:
Vérnyomása?

Férfi:
Szerintem rendben.

Orvos:
Szerintem rendben! Ezt hallom nap, mint nap. No nézzük, mert aztán hamar a proszekturán találjuk magunkat. Tudja, sápadtnak találom.

Férfi:
Nagyon kedves a doktor úrtól, de…

Orvos:
Erről beszélek. 220/140. Dohányzik?

Férfi:
Igen, de…

Orvos:
Mától nincs cigi, nincs zsíros étel, csak diéta.

Férfi:
Doktor úr!

Orvos:
Hallom. Azt is megnézzük.
Nem tetszik ez nekem. Szokott szúrást érezni a mellében?

Férfi:
Nem. De én…

Orvos:
Fogadni mernék, hogy életében nem sportolt. Fut?

Férfi:
Nem.

Orvos:
Mától fut. Kétszáz méterenként növelve a távot, négy kilométert. Friss levegőn, néha megáll, tornázik! Mint a sportolók! Megértett? 

Férfi:
Jó, de…

Orvos:
Mi az a de? Négyezret futni, vagy holtan feküdni. Ez itt a kérdés, válasszatok! Nehogy elfelejtse barátom, több időt töltünk holtan, mint életben. Ne csesszük el. 

Férfi:
Az rendben van, de…

Orvos:
Most ne beszéljen, hanem szemeivel kövesse az ujjamat. 

Férfi:
Na végre megvagy!

Ennyi volt, köszi, viszlát!

Orvos
Dögölj meg!




Kritikus


Nyilvános felvételen vagyunk, színész a színpadon. Rendezőnek csak a hangját halljuk.




A színész réges-régi paródiát ad elő. Márkust, Kibédyt, Latinovicsot, és a többi nagyot utánozza. Hirtelen megáll.












A színész a nézőtér első sorában ülő férfira mutat.



















Segédrendező be, valamit súg a színésznek.




















Egy hang a nézők közül.


A férfi morgolódva felmegy a színpadra. Ott állnak egymás mellett a színész és a férfi. Mind a kettő Gálvölgyi.
















































































































































A színész Gálvölgyi lemegy a nézőtérre, leül a férfi helyére. 




A férfi szaval, - bármit, döntsétek el - borzasztó rosszul, rossz hangsúllyal, nyögvenyelősen. Amikor befejezi, a közönség tombol, a színész Gálvölgyi pedig fejcsóválva elhagyja a nézőteret.
Rendező:
Kezdhetünk Jánoskám?

Gálvölgyi:
Mehetünk gyerekek.

Rendező:
Figyelem emberek! Felvétel! Tessék!

Gálvölgyi:
Na ebből elegem van!

Rendező:
Leállunk gyerekek! Most mi van Jánoskám?

Gálvölgyi:
Megint ásított! Már harmadszor!

Rendező:
Kicsoda ásított?

Gálvölgyi:
Ez az úr! Itt az első sorban! Mondja, miért ásít?

Férfi:
Nem ásítottam.

Gálvölgyi:
Legalább ne tagadja! Ásított!

Férfi:
Nem.

Gálvölgyi:
Ugyan már!

Férfi:
Mondom nem!

Rendező:
Jánoskám, Jánoskám, nyugi.  
Segédrendező:
Tudod ki ez? Sópataki, a kritikus.

Gálvölgyi:
Kritikus! Az jó! Uram, jöjjön fel a színpadra! Kérem!

Férfi: 
Dehogy megyek!

Gálvölgyi:
Jöjjön!

Férfi:
Nem. 

Gálvölgyi:
Kérem!

Férfi:
Nem!

Hang:
Menjen már föl, hamarabb szabadulunk!

Gálvölgyi:
Mi a kedvenc verse?

Férfi:
Nincs kedvencem.

Gálvölgyi:
Egyáltalán, tud szavalni?

Férfi:
Nem.

Gálvölgyi:
De ismer valamiféle verset?

Férfi:
Ismerek.

Gálvölgyi:
Tehát verset tud, csak szavalni nem tud. Így van?  
Férfi:
Így van. Szavalni sose tudtam.

Gálvölgyi:
Parodizálni tud?

Férfi:
Á!

Gálvölgyi:
Írni?

Férfi:
Írni? Mit?

Gálvölgyi:
Könyvet, verset, esetleg színdarabot.

Férfi:
Nem tudok!

Gálvölgyi:
Énekelni?

Férfi:
Dehogy. 

Gálvölgyi:
Akkor, hogy kritizál?

Férfi:
Maga szokta nézni a Heti Hetest?

Gálvölgyi:
Nem. 

Férfi:
Véleménye van róla?

Gálvölgyi:
Nagyon jó!

Férfi:
Honnan tudja, ha nem nézi?

Gálvölgyi:
Mondják. De maga, hogy mond kritikát, ha nem tud szavalni?

Férfi:
Mondják.

Gálvölgyi:
Kicsoda?

Férfi:
Az asszony. 

Gálvölgyi:
A felesége mondja meg, hogy mi a jó?

Férfi:
Nem. Az anyósom. Az asszony csak tolmácsol. Magának kimondja meg?

Gálvölgyi:
A közönség.

Férfi:
Aki?

Gálvölgyi:
Aki persze lehet az asszony is. 

Férfi:
Na látja.  

Gálvölgyi:
De miért ásított? 

Férfi:
Mert nem tudom kiket parodizált.

Gálvölgyi:
Látja, ez a baj. Elfelejtjük a régieket, a nagyokat. 

Férfi:
A mostaniak nem nagyok? 

Gálvölgyi:
Még lehetnek.
Férfi:
Ugye tudja, hogy most maga is kritizált.

Gálvölgyi:
Ez ilyen könnyű? 

Férfi:
Lehet, nem tudom.

Gálvölgyi:
Tudja mit! Cseréljünk. Maga itt, én ott. 

Férfi:
Á!

Gálvölgyi:
Dehogynem!

Férfi:
Na de…

Gálvölgyi:
Játék.

Férfi:
Játék?

Gálvölgyi:
Persze.

Férfi:
Rendben. Játszunk.

Rendező:
Most mi van gyerekek? 

Gálvölgyi:
Csere! Ő a színész és én vagyok a kritikus!

Rendező:
Te tudod Jánoskám! De gyerünk, mert megy az idő! Kész vagytok? Figyelem, felvétel indul!



