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A Nagy Nézés


Úgy indítjuk, mint a Nagy Fogyást.




A vörös csapat három tagja a konyha asztal körül ücsörög. Rossz kedvük van.










Pétert mutatjuk, zokog.


















Mindhárman nagyon elszomorodnak.
Az edzőt mutatjuk.





A kék csapatot mutatjuk.




























A kék csapat is nagyon szomorú.









A piros csapatot mutatjuk. 
Izzadnak mint a ló. Lihegnek. Csinálják a fekvőtámaszt, az edző üvöltözik.






Csaba összeomlik, sír.









Felugranak, összeborulnak, üvöltöznek.



A kék csapatot mutatjuk. Ülnek a nyugágyakban, teáznak. 



Béla dörzsöli a szemeit.






Gábor és Béla szögbe néz.
(ezt találjátok ki hogy legyen, nekem fingom nincs)




Ők is összeborulnak, ünneplik magukat.



A nagyteremben vagyunk. 
Villognak a fények. A kamera a szemészeten rendszeresített táblát mutatja, rajta jó nagy betűk és számok. 



Péter kimegy, a riporter pálcával mutatja az első betűt. 
Péter sokáig nézi, majd jót mond. 
A többiek örülnek. Péter boldog.





Gábor is talál.

Ováció, taps.


Béla elsőre elhibázza, de aztán gyorsan javít.




Őrjöngés. 


Csaba elsőre rávágja.







Zsóka elrontja.


Rövid csönd, a kék csapat összeomlik. A piros csapat boldog.




Míg a háttérben a csapatok búcsúznak Zsókától, addig a két edzőt látjuk.















Míg a kamera különféle bejátszásokat mutat, a narrátort halljuk.
Narrátor:
Hölgyeim és uraim, ez itt a Nagy Nézés! 
A Nagy Nézést a Napszemüveg és a Kontaktlencse támogatja. 


A vörös csapat az eddigi összes párbaját elvesztette. 
Már nem néznek egymásra! 
De a harc folytatódik! 
A legfontosabb kérdés: a játékosoknak megmarad-e a bizalmuk edzőjük felé?
Mert egy játékosnak ma este ismét mennie kell!
Ez itt a Nagy Nézés!

Tegnap Péter összeomlott.

Péter:
Ez nem igaz! Nem lehet igaz! Nem láttamb semmit! Minden összefolyt. Azt hittem látom, közben nem láttam. Az edzőm azt mondta, ott van, nézzem! Én néztem, de nem láttam! Ha láttam volna, akkor tovább nézem. Higgyétek el! De hiába néztem, nem láttam.

Gizi:
Nyugi! Ma minden könnyebb lesz! Azt mondta az edző, ma lefelé nézünk. 

Csaba:
Ahhoz, hogy lefelé nézzünk, fel kell mennünk! 
Megértettétek?
Fel kell mennünk! 

Edző 1:
Megtudják csinálni! Ez egy jó csapat! Amikor tegnapelőtt néztek, azt hittem, tegnap már nem fognak nézni. És mégis, megcsinálták! 

Narrátor:
A kék csapatban Gábor és Béla összeveszett. Tegnap Gábor hátranézett, ami tilos! Ezért az edző nagyon mérges lett, és megbüntette csapatának tagjait. Egy órán keresztül csak egymást nézhették. 

Gábor:
Nem voltam biztos benne. Azt hittem rosszul látom. Azért néztem hátra. Persze, ezt az edző észrevette, és berágott. Béla is kiabált velem sőt, Zsóka is. Rosszul esett. Sokszor kihúztam őket a szarból, és most üvöltöznek velem. Vasárnap is! Én néztem egyedül! Azzal nyertük meg a párbajt. Most meg!

Béla:
Kemények vagyunk vele. Nem akarjuk, hogy még egyszer előforduljon, hogy hátrafordul. Pedig Gábor nagyon szívós! Akkor is néz, amikor más már nem néz!

Zsóka:
Nem akartam összeveszni vele. De nagyon berágtam, amikor hátranézett. Igaza van az edzőnek! Megérdemeltük a büntetést. 

Edző 2:
Ez egy nagyon jó csapat! Gábor is, Béla is nagyon elszánt! Húzzák magukkal Zsókát! Pedig Zsóka nem tud sokáig nézni. De felnő a feladathoz! Tudom, hogy megtudják csinálni! 

Narrátor:
Nem sokára az utolsó nézés következik, mert ma este, valakinek mennie kell! Vajon ki lesz az?

Edző 1:
Nézd! Nézzétek! Ott! Látjátok? Most nézzétek! 
Fekvőtámasz! Úgy nézzétek! 
Gyerünk Péter! Megtudod csinálni! 
Most nézz! 

Csaba:
Nem látom! Összefolyik minden! 

Edző 1:
De látod! Látnod kell, ha nézed! Nézed te egyáltalán?

Csaba:
Nézem! Nézem és látom! Látom! 

Mind:
Megcsináltuk, megcsináltuk!

Edző 2:
Most nézzétek! Ott! 

Zsóka:
Igen, igen! Nézem és látom! 

Béla:
Semmit se látok! Hiába nézem, nem látom! Uram-atyám, semmit se látok!

Edző 2:
Szögbe nézz, ahogy mutattam!

Gábor:
Fantasztikus! Nagy vagy mester! Ha így nézem, akkor látom! Jól látom! 

Béla:
Látjuk mindketten! Sikerült!




Riporter:
 A mai párbajt jobb időeredménnyel a piros csapat nyerte. 
De most eljött a Nagy Nézés ideje! 
A nagy megmérettetés ideje!
Mert ma egy játékosnak mennie kell! 
Első nézőnk, a piros csapatból, Péter!
 

Péter:
Á!

Riporter:
Jó! 
Most következik a kék csapatból, Gábor!

Gábor:
Bé!

Riporter:
Gyere Béla! Csak nyugodtan, menni fog!

Béla:
Bé! Nem! Cé!

Riporter:
Jó, elfogadom, mert időn belül javítottál!

Nyugodjatok meg! Nézzük mit tud Csaba!

Csaba:
Ká!

Riporter:
Ez is jó! Nagyon izgalmas a mai este! Eddig minden versenyzőnk jól látta, jól nézte! De most következik Zsóka!

Zsóka:
Jé!

Riporter:
Nem! Sajnos nem! És nem javítottál időn belül. 
Zsóka! Sajnos távoznod kell.



Edző 1:
Éreztem, hogy Zsóka lesz az. Egész héten bizonytalanul nézett. Engem is, mást is. Mintha megrendült volna a bizalma saját magában. Nagyon sajnálom, mert jó versenyző volt.

Edző 2:
Én azt hittem Gábor esik ki. Miért gondoltam így? Gábor nagyon furán néz. Lentről felfelé. Sunyin. Nem hittem volna, hogy megtudja csinálni. Sajnálom Zsókát. Igazi versenyző volt, és úgy tudott nézni, ahogy kevesen néznek. Tényleg sajnálom. 

Narrátor:
Ma Zsóka esett ki! 
De a Nagy Nézés folytatódik! Újabb néznivalókkal, újabb tragédiákkal, újabb kemény héttel. Már csak öten néznek.
Vajon ki néz tovább?
Péter? Aki egyszer már összeomlott!
Vagy Gizi, aki rövidlátó létére hosszan néz?
Vagy Csaba, aki tudományosan néz?
Vagy Gábor, aki egyszer már hátranézett?
Vagy Béla, aki keményen néz?

A jövő héten megtudhatják!
Ez itt a Nagy Nézés!
A viszont látásra! 



