Még több kóla
(Középen Jézus, kezében két ajándékzacskó. Egyik oldalán Laura, a másikon Andrew.)
J: Sziasztok, srácok! Van mindkettőtök számára egy ajándékom. (Átadja mindkettőjüknek az
ajándékzacskót.)
L: Na ne, Jézus, miért?
A: Dejó!
J:Hát, csak azért, mert szeretlek benneteket és adni akartam nektek valamit.
A&L: De kedves!
J: (Laurához fordul) Laura, először te!
L: Jaj, ez olyan izgalmas! (Belenyúl a zacskóba.) Ó, egy kisdobozos kóla! (Kiveszi a kólát.) Ez pont
nekem való!
J: Egy hozzád illő ajándékot akartam adni, és úgy tűnik, sikerült is!
L: Nagyon szeretem!
J: (Andrew-hoz fordul) Drew! A: Igen? J: Most te jössz!
A: Rendben! (Andrew belenyúl a zacskóba) Nem lehet igaz, Jézus, komolyan? (Kiveszi a kólát, közben
Laura csodálkozik és rosszallóan néz.) Egy fél literes kóla! Hú! Ez csodálatos! Ó, Jézus, nagyon
köszönöm! (Laurához fordul.) Laura, menjünk, ezt másoknak is meg kell mutatnunk! Gyere!
L: (kissé kedvetlenül) Oké!
(Andrew és Laura kifelé indul, Andrew kimegy és Jézus még félúton megszólítja Laurát.)
J: Laura! Valami baj van?
L: (visszafordul, visszamegy Jézushoz és színlelt jókedéllyel mondja) Nem... Vagyis... (Nem leplezi
levertségét.) de, valami van. Tudod, amikor az embereket megajándékozod, másoknak mindig többet
adsz, mint nekem!
J: Hogy érted ezt?
L: Úgy értem, hogy amikor kinyitom az ajándékomat, és látom, hogy „jé, de kedves, egy kisdobozos
kólát kaptam!”, és aztán Drew is megnézi, és az övé fél literes!
J: Ó, tudom, mire gondolsz. Nos, az az ajándék Drew-é.
L: Na, ez az amiről beszélek. Vegyél egyet nekem is!
J: Rendben. Ha ez az, amit te szeretnél...
L: Igen.
(Jézus kimegy, beszalad egy Nő, kezében egy literes kóla.)
N: Egy liter kólám van! (A magasba tartja a kólát.) Tudom, hogy ez Isten édes jósága! (Laurához fordul.)
Jézustól kaptam.
L: Tőle? N: Igen!
L: Tudod mit, ha valakit látnál egy sokkal nagyobb üveggel, és ettől te annyira dühös...
(Nem tudja végigmondani, beszalad Andrew, kezében egy két literes kólával.)
A: Ezt nézzétek! Kaptam egy kis ráadást! Két literes!
N: Ez csodálatos!
A: (kiált örömében) Tudom!
L: (gúnyosan) Ó, hát ez nem nagyszerű?!
A: (nem veszi észre a gúnyt) Dehogynem! (A másik oldalról belépő Jézushoz szól.) Hé, Jézus, te aztán
belevaló vagy!
J: Köszi, Drew!
L: (odalép Jézushoz) Mi a bajod? (A többiek megdöbbennek, elhallgatnak és lassan kihátrálnak.
Hatásszünet.) Miért vonod meg tőlem a legjobb ajándékodat?
J:A legjobbat adtam neked! (Laura kelletlenül rázza a fejét, majd ismét Jézushoz fordul.) Nem látod, mi
történik? Hagyod, hogy mások ajándéka elvegye az örömöd!
L: Nem, Jézus, te rontod el azzal az örömömet, hogy másoknak többet adsz, mint nekem!
J: Laura, ezt az ajándékot külön neked választottam. Csak ezt akartam, hogy lásd.
L: Nem érdekel.
(Jézus kiveszi Laura kezéből a kisdobozos kólát és a szeme elé tartja.)
J: Amíg ennél messzebb nem tudsz nézni, addig csak egy doboz kólát látsz. (Kimennek mind a ketten.)

