Top shop



A jelenet három szereplős. Két szereplőt csak számokkal jelölök, majd ti kitaláljátok, ki-kicsoda. Egyedül a LÓDODUT nevezem meg, nehogy zavar legyen belőle. 


Egyes dumál, LÓDODU mereven áll, mint egy bábú, kettes egy villáskulccsal matat rajta, mintha szerelné.






















Mutatja a LÓDODU-t, aki merev, gépszerű mozgással hajlong. Aztán elővesz egy vastag könyvet és olvassa.






















A LÓDODU-hoz fordul.

A LÓDODU mereven mozog, géphangon lassan válaszol.
























































A szép és okos vagyok felszerelés egy tükör, amit felmutattok. 



Felmutattok egy táblát, rajta egy csomó szám, meghajoltok és lejöttök. 
Egyes:
Voltál már úgy, hogy nem készültél az órára? Érezted már, hogy lever a víz, óra előtt? Voltál már úgy, hogy alig vártad az óra végét? Kívántad már pokolba a tanárodat?

Kettes:
Igen? Naná, hogy igen!

Egyes:
Álmodoztál már arról, milyen jó lenne, ha valaki beülne az órára és felelne helyetted? Ha valaki megírná a dolgozatod, míg te otthon henyélsz?

Kettes:
Igen? Naná, hogy igen! De ennek most vége! Az álom valósággá válik!

Egyes:
És a csoda megtörténik! Doktor Nagy Agy hosszú évek kutatómunkája után megalkotta a LÓDODU-t! Hölgyeim és uraim, íme a LÓDODU! A lógós diákot helyettesítő, okos diák utánzat! 

Kettes:
Igen, ez a jövő! Hisz a LÓDODU mindent tud, amit egy okos diáknak tudnia kell! Okos, ügyes, szófogadó, és a menzán mindent megeszik! Ő a tanárok kedvence! Míg te otthon lógsz a neten és MSN-ezel a haverokkal, addig a LÓDODU tanul, felel, dogát ír, mindent megold helyetted! 


Egyes:
A LÓDODU környezetbarát! Nem termel káros gázokat, és napelemmel működik!

Kettes:
Utálja a hamburgert, a kólát, és a sült krumplit! Azt mind neked hagyja!
   
Egyes:
De nézzünk egy próbát! Nézzük meg, hogy működik a LÓDODU!

Hogy hívnak?

LÓDODU:
LÓ-DO-DU!

Egyes:
Okos vagy?

LÓDODU:
Na-ná!

Egyes:
Mi a kedvenc tantárgyad?

LÓDODU:
Min-den tan-tár-gyat sze-re-tek.

Egyes:
A matekot is?

LÓDODU:
Az a ked-ven-cem.

Kettes:
Hát nem csodálatos? Te otthon vagy, esetleg a moziban, a LÓDODU meg tanul helyetted! Matekozik, dogát ír, felel!

Egyes:
És mindezt megkaphatod csupán hatvanezer forintért! Hatvanezer forint!!! Először, másodszor, harmadszor! Csak most, és csak neked! Dobd félre a tankönyveidet és tárcsázz!

Kettes:
Hatvanezer forintért tiétek a szabadság! Nincs többé iskola, nincsenek idegesítő tanárok! 

Egyes:
Nincs házi feladat, nincs dolgozat! Tárcsázz és szerezd meg! 

Kettes:
Persze, nem lenne fantasztikus napunk, ha nem lenne fantasztikus hiperakció a fantasztikus Tele shopban! Tárcsázz most, és szerezd meg csupán hatvanezer forintért! 

Egyes:
Az első ötven megrendelő a LÓDODU mellé ingyen kap egy harmincezer forintot érő, kaucsukból készült, olyan, mint az igazi, tanárt, vagy tanárnőt, valamint egy hetvenezer forintos, Szép és okos is vagyok felszerelést!

Kettes:
Hívjatok és rendeljetek!

Telefonszámaink!  

       


