OTHELLÓ


A hálószobában vagyunk. 
Megfordítjuk a dolgot, Othelló fehérbőrű, tiszta árja, északi típus, Desdemóna fekete bőrű rondaság.
Éjszaka van. Othelló alszik az ágyban, Desdemóna jön be a szobába, kezében gyertya. Megáll az ágy mellet, felébreszti a férfit.






Desdemóna:
Othelló ébredj! Ébredj uram! Nagy baj van!

Othelló forgolódik, majd felébred.
Othelló:
Ki az ki szólít? Ah, te vagy az   Desdemóna? Mit akarsz tőlem, te ronda, fekete banya? Megmondtam neked, elhagylak! Most pedig hagyj aludnom!


Desdemóna:
Uram, Jágó halott........

Othelló közbevág.
Othelló:
Hazugság! Rágalom! Én nem csináltam semmit! Érted? Semmit! Bármit is hallott Jágó, az csak pletyka lehet! Hisz Te vagy az, ki engem megcsalál!


Desdemóna:
Nem hallott, te ökör! Hanem halott. Meghalt, finítá, kaput! Érted, te ostoba? Halott. Egy „el-lel” mint Lajos! Ha-lott! 


Othelló:
Evett a főztödből! Így van? Különben is, ki az a Lajos?


Desdemóna:
Nem attól halt meg, te szemét! Abból a gombából az anyám is evett. Egyébként a Lajos rendes ember.


Othelló:
De szép az élet. Dupla temetés. Ez kedvemre való.


Desdemóna:
Hogy lehetsz ilyen rosszindulatú a mamával? Bántott Ő téged? Hisz mindig a kedvedet kereste!


Othelló:
Nyugodjék békében.


Desdemóna:
Vigyázz, Othelló, vigyázz! Egyszer lesújt rád a végzet, meglásd!


Othelló:
Már lesújtott tíz éve! Tíz hosszú éve, egy feltűnően csúf, bokszos asszony képében.


Desdemóna:
Othelló fogd be a szád! Nem tűröm, hogy így beszélj! 


Othelló:
Miért? Mit csinálsz rondika? Megölsz? Megfojtasz? Elvágod a torkomat? Vagy főzöl nekem egy pörköltet?

Desdemóna kést vesz elő köpenye alól, és fenyegetőn megindul a férfi felé.
Desdemóna:
Imádkoztál ma éjjel, Othelló?
 






Pisztolyt vesz elő a takaró alól, megcélozza a nőt, úgy folytatja.


Othelló:
Hah! Te némber! Ez az én szövegem! Elvettél az életemből tíz évet! Elvetted a pénzemet! Nézd! Nézz csak ide! Még a bőröm színét is elvetted! De a szövegemet nem adom! Neeem és nem!

Úgyhogy most én kérdezek, te ribanc! Imádkoztál ma éjjel, Desdemóna?

 A PÁL UTCAI FIÚK

Tárgyalóteremben vagyunk. A padsorokban remegő kezű öregemberek ülnek, páran vörös ingben. 
Az aggastyán, vörös inges Áts felemelkedik, a bíró folytatja
Bíró:
Csendet kérek! A mai tárgyalást megnyitom, Áts Ferenc álljon föl.
Áts, mit tud Ön, néhai  Nemecsek Ernő, hatvan évvel ezelőtti haláláról?


Áts:
Én arról kérem semmit sem tudok.

Feltápászkodik a nézők között helyet foglaló Boka, kiabál.
Boka:
Hazudik a szemét! Úgy kezdődött, hogy ezek a mocskok ellopták az Ernő golóit, kérem tisztelettel!
 

Bíró:
Boka János, azonnal üljön le! Nem magát kérdeztem! Tehát Áts?


Áts:
Lopta a vén Isten! Szabályos einstand volt, kérem tisztelettel. Ezt még az a hülye Barabás is tudja.

Feltápászkodik a vén Barabás. Kiabál.
Barabás:
Hülye a barátod, a féleszű Wendauer, aki nem tudta cipelni a zászlótokat!

A szemüveges Wendauer felháborodik.
Wendauer:
Ki kérem magamnak, hogy egy ilyen aluliskolázott suttyó lehülyézzen! Nekem kérem doktorátusom van!


Bíró:
Csendet! Ez nem tartozik a tárgyhoz!


Boka:
Hát már hogyne tartozna, bíró úr! Ez a paraszt, a két Pásztor, meg a Szebenics elkapták szegény Nemecseket.

A reszkető fejű Szebenics belekotyog.
Szebenics:
Ki az a Nemecsek?


Áts:
Mert lopni jött a Fűvészkertbe!


Boka:
Akkor sem kellet volna benyomni a víz alá!


Áts:
Milyen érzékeny vagy bunkókám! És  amikor meg akartátok fújni a csónakunkat, és miattatok fürdött a szőke, az nem számít?


Bíró:
Ez igaz, Pál utcaiak?


Barabás:
Én erre nem emlékszem!


Áts:
Persze, hogy nem emlékszel tuskókám! Akkor nézd meg a 45-dik oldalon!

A bíró lapozza a regényt.
Bíró:
Valóban! Nemecsek akkor fürdött először. Boka János! Ezt mivel magyarázza?


Boka:
Az egész a Csónakos ötlete volt. Azt mondta, szerezzünk hadizsákmányt.


Csónakos:
Én nem azt mondtam! Én azt mondtam, szerezzük vissza a zászlót... ha jól emlékszem.
 

Bíró:
Üljön le, Csónakos! Ugye tudják, hogy ez lopásra irányuló bűnszövetkezés. A büntetési tétele kettőtől-nyolc évig terjed.


Áts:
Hahahaha! Mentek a kaptárba, Pál utcaiak! Annyit fogtok ülni, mint Monte Cristó, Iff várában! 


Boka:
Megint szemétkedsz, vörös inges? Hát nem kaptatok eleget a grundon?


Bíró:
Csendet kérek, mert kiüríttetem a termet! Tehát? Hogy halt meg Nemecsek?


Boka:
Ez a szemét, benyomatta a víz alá, és megfázott. 


Áts:
Mert lopni akart!
 

Boka:
Rohadt bunkó!


Áts:
Én vagyok a bunkó? Trottyos gazember! Ki a franc hívott benneteket a Füvészkertbe? Na, mondjad, vén huligán!


Boka:
Szemét disznó! A grundunkat akartátok, a mi grundunkat! Na, gyere... gyere, te mocsok! Gyere ki a bíróság elé, ha mersz!
 

Bíró:
Csendet! Azonnal hagyják abba!

Teljes a zűrzavar, Áts és Boka kiabál.
Áts:
Vörös ingesek! Fegyverbe! Mutassuk meg ezeknek a disznóknak, hogy ki az igazi férfi!


Boka:
Pál utcaiak! Fegyvertársaim! Rohaaam!

Az utolsó képkockákon egymásnak rontanak és ütlegelik egymást. 




