S. Szabó István
Pléh KFT.




Iroda. Telefon cseng, titkárnő veszi fel.






Leteszi a telefont, kopognak.

Jól öltözött, kicsit félsze, udvarias férfi lép be az ajtón.


























Igazgató be.























































































































Közben aláírja a szerződés, kezetfognak, elmegy. 




KÉT HÓNAPPAL KÉSŐBB.

Iroda ugyanaz, férfi teljesen lerongyolódva jön be. 
Titkárnő:
Igen, tessék, Pléh KFT… Igen kérem, ez a Probléma Létrehozó Korlátolt Felelősségű Társaság… Nem kérem, telefonon keresztül nem tudunk önnek tanácsot adni… Hogy mikor? Hétfőn megfelel kedves uram, szeretettel várjuk. 

Tessék! 


Férfi:
Kezit csókolom! Kiss István vagyok, és a Pléh KFT-ét keresem. 

Titkárnő:
Mi vagyunk azok! Tessék kedves uram, mit parancsol?

Férfi:
Szóva, arról lenne szó, hogy nincs semmiféle problémám.

Titkárnő:
Értem uram. És?

Férfi:
Túlságosan nyugodt, kiegyensúlyozott, már-már kiszámítható az életem. Valami probléma kéne! Adrenalin! Tetszik érteni.

Titkárnő:
Persze uram, tökéletesen értem. Kis türelmét kérem, azonnal szólok az igazgató úrnak. Addig tessék kérem helyetfoglalni.  

Igazgató:
Üdvözlöm kedves uram, miben lehetünk a szolgálatára?

Férfi:
Nincsen kérem semmi problémám. Ezen szeretnék változtatni.

Igazgató:
Ön vállalkozózó?

Férfi:
Igen kérem. Húsz éve jól menő vállalkozásom van. Nincs tartozásom, és nincs kintlévőségem. Pontosan fizetem a járulékokat, és büszkén állíthatom, hogy a mi szakmánkban, nálam keresnek a legjobban az alkalmazotak. Ja, és tisztességes munkával van megtakarításom, cirka huszonkét millió forint. 

Igazgató:
Gratulálok! És azt állítja, hogy senki sem tartozik önnek?

Férfi:
Azt. 

Igazgató:
Hu. Ez meg nehezíti, az már biztos! Család?

Férfi:
Van kérem. Gyönyörű feleségem, két fiam, két lányom. 

Igazgató:
És ha elrabolnák őket?

Férfi:
Képtelenség. Hatalmas biztonsági aparátus veszi őket körül.

Igazgató:
És ha kirabolnák magukat?

Férfi:
Á, az sem működik. Egy szálloda legfelső emeletén lakunk. Ha bármit elvisznek, a szállodáét viszik el. 

Igazgató:
Értem. Mi lenne, ha egy gonosz ember összetörné az őn drága autóját?

Férfi:
Semmi kérem. Kifizeti a biztosító.

Igazgató:
És ha leégne az üzeme?

Férfi:
Azt is fizetik.

Igazgató:
És ha megcsalná a felesége?

Férfi:
Imádjuk egymást.

Igazgató:
Pia, vagy narkó a gyerekeknek?

Férfi:
Nem érdekli őket.

Igazgató:
Ez kérem, roppant komoly ügy, és nagy feladat. 

Férfi:
És? Megtudják oldani?

Igazgató:
Feltétlenül, kedves uram! És köszönöm a bizalmat, hogy hozzánk fordult.

Férfi:
Ugyan kérem! Hisz országszerte önök a legjobbak! Na, mit ajánl?

Igazgató:
Nézze. Mint mondtam, ez egy roppant nehéz ügy. Össze kell hívnom legjobb szakembereinket, hogy megoldjuk az ön problémáját. Már csak egy kérdés nyitott. Kicsi problémát akar a nyakába venni, vagy nagyot?

Férfi:
Nagyot! A lehető legnagyobbat! Tudja, az adrenalin.

Igazgató:
Tudom, de nem lesz olcsó!

Férfi: 
A pénz nem számít. Legyen nagy, és vaskos a probléma.

Igazgató:
Rendben van, kedves uram. Itt egy szerződés, kérem írja alá. Aztán nyolc órán belül utaljon erre a számlára huszonkét millió forintot.

Férfi:
Hu. Még szerencse, hogy pont ennyi pénzem van.

Hát, köszönöm, viszlát!

Igazgató:
Viszlát, majd jelentkezünk!





Titkárnő:
Mi már adakoztunk kérem!

Férfi:
Nem ismer meg? Nekem ígért a főnöke hatalmas problémát.

Titkárnő:
És?

Férfi:
Átutaltam önöknek minden filléremet! A vállakozásom tönkrement, kirúgtak a szállodámból, a családom elhagyott!

Titkárnő:
Ez már a maga problémája, kedves uram!


