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KÜLSO, MARGITSZIGET, FUTÓPÁLYA - NAPPAL
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Judit fut. A fülében fülhallgató, zenét hallgat jó hangosan.
A margitszigeti futópályán vagyunk. Judit egy a sok futó
közül.
Egy nagyon vonzó, negyvenes férfi, a PROFESSZOR fut Judit
mögött.
Judit lassít, hogy igyon egy kútnál. A professzor az utolsó
pillanatban bevág elé, és lecsap a kútra. Õ iszik elõször.
Judit felháborodva méregeti a férfit.
A Professzor fel sem néz rá - õ is hangosan zenét hallgat
fülhallgatón keresztül. Juditra rá sem hederítve
felegyenesedik, és fut tovább, jó tempóban.
Judit hitetlenkedve csóválja a fejét.
JUDIT
(maga elé)
Suttyó.
Judit is inni kezdene, de ekkor egy szembõl érkezõ futó, egy
FILMSZTÁR KÜLSEJU FIATALEMBER kedvesen Juditra mosolyog.
Judit felragyog és inni kezd. Aztán továbbindul, de még
visszamosolyog a fiatalemberre.
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BELSO, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÜVEG IRODÁJA - NAPPAL
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Léna és Dávid a kamerával szemben, egy kanapén ülnek
egymástól kissé távolabb. Mindketten feszültek, zavarban
vannak. Nem néznek egymásra.
Dávid próbál könnyed hangot megütni, de nem nagyon sikerül
neki.
DÁVID
Szép volt. Jó volt. De vége van.
Sajnálom.
LÉNA
(kényszeredetten)
Szerintem sincs értelme folytatni.
DÁVID
Azt reméltem, hogy menni fog. De
tévedtem. Persze az is lehet, hogy
egyszeruen csak független szeretnék
lenni.
LÉNA
Én is így vagyok. De nagyon nehéz
döntés volt. Fájdalmas. Még az is
lehet, hogy megbánjuk.
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DÁVID
Én biztos nem.
LÉNA
Remélem, azért barátok maradunk.
DÁVID
Természetesen.
IVÁN (K.K.)
Jól mondod. Természetesen.
Csak ezután látjuk meg Ivánt, aki Lénával és Dáviddal
szemközt az íróasztalánál ül és keseruen vigyorog.
IVÁN
Mégiscsak jobb érzés, ha a barátai
szúrják hátba az embert.
DÁVID
Tévedsz, Iván, ez egyáltalán nem
errol szól..
IVÁN
(felcsattan)
Hát mi a faszról szól?! Elhagyott a
szerelmem, kirúgott a feleségem,
elvesztettem az otthonom és
örjítoen hiányoznak a gyerekeim.
Bogni tudnék, baszki, annyira
sajnálom magam. Éjszakánként
egyedül fekszem azon az ócska
ágyon, és azon töprengek, mi a fene
jöhet még? Hát ez. Cserbenhagyás...
LÉNA
Mi csak szeretnénk megpróbálni
ketten együtt... egy saját cégben,
hogy mire megyünk...
Iván kedvetlenül legyint.
IVÁN
Mondjuk tudhattam volna, hogy így
lesz. Te munkamániás vagy, Léna
baba, hát takarékosságból azzal
dugsz, akivel dolgozol. És ezek
szerint akivel a legjobb az ágyban,
azzal alapítasz céget.
DÁVID
Ízléstelen vagy.
LÉNA
Mint mindig.
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IVÁN
Csak éleslátó, mint mindig. Épp
ezért nem is veszek fel helyettetek
senkit arra a kis idore, amíg a ti
Lénafilmecskétek csodbe megy és
visszakullogtok hozzám.
DÁVID
Menj a francba!
IVÁN
Tévedsz, Dávidkám. Most te mész. Én
maradok.
Léna Iván felé fordul, mondana valamit, de Dávid megfogja a
kezét és kivonszolja.
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BELSO, REKLÁMÜGYNÖKSÉG, KÜLSO IRODA - FOLYTATÓLAG
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Dávid és Léna kézenfogva sietnek keresztül a csaknem teljesen
üres irodán.
Petin kívül, aki tétlenül üldögél az íróasztalánál, nincs ott
senki.
PETI
(vigyorogva)
Nincs szükség a cégeteknél egy
rátermett asszisztensre?
LÉNA
Cserben akarod hagyni Ivánt?
PETI
Miért, ti cserben hagyhatjátok, én
meg nem?
Léna megtorpan, Petire bámul.
Iván az irodája nyitott ajtajában áll, fanyarul mosolyog és
TAPSOL.
IVÁN
Brávó, Peti! Brávó mindenki!
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KÜLSO, MARGITSZIGET, FUTÓPÁLYA - NAPPAL
Judit fut, éberen figyeli a szembe futókat.
A pasik vissza-visszanéznek rá, sikere van, de Judit nem
reagál.
Végre feltunik a filmsztár külseju férfi.
Judit ráragyogtatja a mosolyát.
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A férfi szívdöglesztoen visszamosolyog.
Judit boldogan fut tovább, szinte repül.
FÖCÍM
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KÜLSO/BELSO, AUTÓBAN, KERTVÁROSI UTCA - NAPPAL
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Laura lassú tempóban vezeti az autót a kertvárosban.
Gabi mellette ül és irányítja.
GABI
A sarkon jobbra. A második ház.
Laura befordul egy hepehupás kis utcába, ahol kertes családi
házak állnak mindkét oldalon.
Gabi kimutat.
GABI
Itt is vagyunk.
A kocsi megáll a kapu elott.
LAURA
Vehetett volna házat valami emberi
lakhatásra alkalmas helyen is.
Lejöttünk a térképrol.
GABI
A jó levego miatt választottuk.
LAURA
Mióta fontos neked a jó levego? Te
is alig vártad, hogy felköltözhess
a büdös városba.
Gabi nem válaszol.
Laura hirtelen kutató pillantást vet rá.
LAURA
Csak nem kaptad be máris a legyet?
Gabi zavartan tiltakozik.
GABI
Á, dehogy!
LAURA
Gondoltam. Ahogy a pasidat elnézem,
egyhamar nem is fogod.
Gabi fészkelodik, szemmel láthatóan szeretne megszabadulni
Laurától.

