S. Szabó István
Magyar virtus

Kórház. Beteg, orvos, feleség. Beteg az ágyon fekszik, most emelkedik fel mellőle az orvos. Szomorúan, lemondón csóválja a fejét a rokonok felé.









Orvos elhagyja a kórtermet. Hirtelen a semmiből egy fekete csukjás alak áll meg az ágy mellett.

A beteg kinyitja a szemét.































































Csukjás eltűnik. A feleség fogja a beteg kezét, amikor belép a beteg fia.


Az asszony felzokog.


A csukjás megint az ágy mellett áll.





























Csukjás megint eltűnik. A két rokon megtörten ül az ágy szélén. Megjelenik a beteg lánya.





Csukjás ismét az ágy mellett áll. 





A csukjás ledobja a csukját a fejéről, nevet.






A beteg kilép az ágyból, karonfogja a csukjást, és a zokogó rokonok között kimegy a kórteremből.
Orvos:
Sajnos nincs mit tenni. Végtelenül sajnálom asszonyom.

Feleség:
Jaj Istenem!

Orvos:
Már nem fog megszólalni. Hallja, amit maga mond, de már nem tud beszélni.

Feleség:
Jaj Istenem!

Csukjás:
Itt az idő fiam! Mennünk kell!

Beteg:
Megy a franc! Még van itt egy csomó dolgom!

Csukjás:
Tudom fiam, de akkor is. Eljött az idő.

Beteg:
Miért nem a szomszédomat viszed el, te szemét!

Csukjás:
Indulatos vagy fiam, megértelek. De hidd el, ez sem segít rajtad!

Beteg:
Kössünk egyeszséget.

Csukjás:
Nem egyezkedek.

Beteg:
Dehogynem!

Csukjás:
Ha mondom! 
Beteg:
Tudom, amit tudok! Rólad!

Csukjás:
Pszt! Ne olyan hangosan, még meghallják.

Beteg:
Nem hallják, mert eszméletlen vagyok. Szóval?

Csukjás:
Menjünk.

Beteg:
Először vidd a szomszédomat. Rendicsek?

Csukjás:
Nem viszem. Neki még van egy csomó éve hátra.

Beteg:
Ha nem, hát nem. Menjünk, de én kipakolok. Ott fent!

Csukjás:
Ki mondta, hogy felkerülsz?

Beteg:
Tudok, amit tudok. Tehát! A szomszéd, vagy kipakolok!

Csukjás:
A francba! Hol lakik a szomszédod?

Beteg:
Hát a szomszédomban, te szerencsétlen!

Fiú:
Anyám! Szomorú hírem van! A Józsi is meghalt!

Feleség:
Jaj Istenem!

Csukjás:
Rendben van! Teljesítettem a kérésedet, mehetünk.

Beteg:
Nem azt mondtam a Józsit vidd el, te szerencsétlen! A Ferire gondoltam, de most már mindegy!

Csukjás:
Azt mondtad, a szomszédodat. A Józsi a szomszédod, nem?

Beteg:
A baloldali szomszédom. De én a jobb oldali szomszédomra gondoltam. Megteszed, vagy kipakolok!

Csukjás:
Most menjek vissza?

Beteg:
Miért? Én menjek?

Csukjás:
A rossebet! Ha így folytatod, kihal a panelház. 

Beteg:
Leszarom a panelt! Indulj a Feriért!

Lány:
Édesanyám! Most telefonált az Etus! Meghalt a Feri bácsi!

Feleség:
Jaj Istenem!

Csukjás:
Na! Mehetünk öregem?

Beteg:
Ne bizalmaskodj velem öregem! 

Feri? Mi ez a maskara?

Csukjás:
Tudod, fülembe jutott pár dolgot erről a csukjásról! Amikor elmondtam neki, jobbnak látta ha felmond! Én vettem át a melóját. Na, jössz? A Jóska már kint vár. Együtt az ultiparti! 


Ma



Iroda. Főnök ül az asztal mögött, beosztott be.









































































Cseng a telefon, az igazgató felkapja.



Leteszi a telefont, a beosztotthoz fordul.
Főnök:
Na gyere, gyere csak! Te, te nagy kópé! Na ülj le gyorsan, mert sok a dolgom!

Beosztott:
Szerbusz! Parancsolj velem, drága Igazgatóm!

Főnök:
Hát, nem is tudom mivel kezdjem, drága barátom!

Beosztott:
Jó hír? Rossz hír?

Főnök:
Attól függ, honnan nézzük!

Beosztott:
Szóval, kirúgsz! Igaz?

Főnök:
Nyertél, drága barátom! Ki vagy rúgva!

Beosztott:
Indokold meg! Tudod, jön a média, jobb ha megindoklod.

Főnök:
Nézd. Egy hete dolgozol nálunk, abból három napot szabadágon töltöttél. Két napig beteg voltál, aztán jött a hétvége.

Beosztott:
Amikor is, nálunk volt a szalonnasütős, bikinis buli a fiatal titkárnőkkel! Nem igaz?

Főnök:
De micsoda buli, édes öregem! Hu, az a kis szőke, hu! Még most is bizsereg a pantallóm ha rágondolok.
Beosztott:
Köszönöm, hogy kirúgsz, drága barátom! Nem hittem volna, hogy ilyen rövid időn belül, ilyen sokkra viszem.

Főnök:
Oké! Ne hálálkodj, mert tényleg sok a dolgom. Megkapod a szerződésbe foglalt száz milliódat, mint végkielégítést, aztán mehetsz.

Beosztott:
Hülye vagy? A szerződésem kétszázmillióról szól! 

Főnök:
Csitt! Csendesebben! Itt még a falnak is füle van! Egyébként is, állami cég vagyunk, most ennyi van, és kész.

Beosztott:
Leszarom, édes öregem! Az állam nekem ne tartozzon! Különben is, a száz, az nem kétszáz, ezt még te is tudod, pedig te olyan hülye vagy, hogy hat bankár támogatása kellett hozzá hogy idekerülj.

Főnök:
Na de, azért ez már túlzás! Ki kérem magamnak, te kis pitiáner antizseni! Ha én nem emellek fel magam mellé, még mindig a minisztériumban körmölnél éhbérért!

Halló! Igen? Micsoda? Mennyi a fizetése? Százezer? Adjanak neki egy hónap végkelégítést, és takarodjon! 

Te, te nagy kópé, te! Szerencséd van, édes öregem! Felszabadult egy asztal a könyvelésen. A tiéd, ha akarod. De csak azért, mert nagyon szeretlek.

Beosztott:
Százezerért?

Főnök:
 Figyelj! Most megkapod a százmillát. Aztán kötünk egy másik szerződést plusz kétszáz milláról, ha netán felmondanánk neked, és kvittek vagyunk. Na?

Beosztott:
Dehát, százezerért robotoljak?

Főnök:
Na? A kedvemért?

Beosztott:
Oké! És mikor rúgsz ki megint, hogy végre megkapjam a pénzemet. 

Főnök:
Nyugi cimbora, az is meglesz.

Beosztott:
Jövő péntek? Tudod, szombaton utaznék a Bahamákra.

Főnök:
Rendben! Legkésőbb pénteken repülsz. Na huss, huss, mert sok a dolgom. 

Beosztott:
Szevasz főnök, kézcsókom a kedves feleségednek!






                                                                                     

