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Performance under Cocktailen

Roller:
Stor maffiaboss	Robin Sjöstrand
Bossens fru		Astrid Stenius
Bossens livvakt	Oskar Pihlström
Mindre maffiaboss	Johan Ehnberg
Servitris		Mira Turtonen
Nörd			Peter Uppstu
Hora			Maria Laurent

Händelser i kronologisk ordning:

BILD 1
Bossarna anländer till sitt reserverade bord, eller ser till att de får ett bord. De beställer snart ett glas whiskey och sätter igång med pokerspel. Servitrisen fungerar som dealer. Samtidigt stationerar sig horan längs med väggarna och signalerar att dörrarna är öppna.

BILD 2
Nörden kommer in vilset med ett paket i händerna. Han har blivit tillbedd att söka fram den stora bossen. Till slut hittar han denna, och då paketet öppnas och en fisk finns i, konstateras att en av bossens langare sover med fiskarna. Servitrisen ser till att fisken fösvinner.

BILD 3
Nörden blir tvingad med i bossarnas pokerspel. Nörden vinner lite på poker och vill bort. Nörden försöker få horan med sig. Han blir dumpad av henne. Livvakten köper horan, som tydligen är inblandad i maffian. Horan följer med till den stora bossen. Nörden tvingas åter till spelet. Efter att han har vunnit allför mycket och att tjocka sedelrullar synts på bordet tas han till toaletten (blankt skott?) och ses inte mera.

BILD 4
Mindre mafiabossen vinkar till sig horan. Bossarna går på tobak och en större summa pengar rör sig. De rör sig tillbaka till bordet med hela familjen och gör någonting nytt.

Scen på banketten

Roller:
Pedro Bertillo	(Berättaren)	Johan Ehnberg
Musikant (John som äldre)	Oskar Pihlstöm
don Alfonzo Tattaglia		Robin Sjöstrand
Mama Mia Tattaglia		Astrid Stenius
Clemenza Tattaglia		Mira Turtonen
Puta				Maria Laurent
John Nelson			Peter Uppstu

Rekvisita:
2 Barstolar, Barbord, Cognac, Glas, Slöja, 2 Pistoler, Mage

Scenbild:
Berättarens och Musikantns bord på sidan av scen, storyn utspelar sig brevid. Horan är medveten om båda världarna.

SCEN 1: Gubbarna anländer
PUTA (in)
Attenzione publico magnifico! Adesso il teatro di studenti presente con molto soddisfatto un istoria misteriosa e fantastica per votre lusta. La presentazione pasa in nonsenso italiano. (ut tillbaka)

(Berättaren Pedro Bertillo och Musikanten in genom publiken)

BERÄTTAREN (mel. Unkarilainen Tanssi del I)
Attenzione!
Una istoria misteriosa
di grande mafioso
e grande gangstero
amore mio
mio amico piu
una musica grazia
tutti lamente

BERÄTTAREN (sätter sig vid bordet tillsammans med musikanten)
Il Chicago grande spaghetti mafioso. Em quente mercanti Americano Businesso en questa alcoholi logistico. Si... la tutti familia: nostro padre, numero due (pekar mot himlen), don Alfonzo Tattaglia, bono Mama Mia Tattaglia, e una bellissima femina sexobombo senjora Clemenza Tattaglia. Virgine. Per quem americano gangstero John Nelson.
(Puta drämmer till med väskan) Si, e una Puta. John amico mio, una piccolo musika, prego.
(Musikanten börjar spela på dragspelet) John e Clemenza in una divino minuti...

SCEN 2: John och Clemenza träffas
(John och Clemenza in, möts i slow motion, John faller på knä)

JOHN (mel. O Sole Mio del II)
O bella primadonna mi amore votre bresta,
o kommo mio casa e fitto visa besta

CLEMENZA
No, no senjore, tu e ful o mucho håre!
Vaffanculo mio, padre temperemento

JOHN
Do you speak English?

CLEMENZA (bryter kraftigt)
Yes I speak Englesso! Mondi, Tjuusdi, Fraidi, Sattudi

JOHN
Would you marry me?

CLEMENZA (generat)
Si... I do.
(båda avlägsnar sig)

BERÄTTAREN
Amore. Instanto amore!

SCEN 3: John ber om Clemenzas hand
(don Alfonzo och Mama Mia kommer in)

JOHN (in)
Hi! I'm John Nelson. I wanna marry your daughter.

MAMA (lyser upp)
Si!

DON
No.
(Mama brister ut i värsta gråtet och går iväg)
(Don vinkar John till sig)

BERÄTTAREN
Mio John... nostro senjora Clemenza amore tuo. Am mio soddisfatto in tuo une gangstero Pedro kaputto. (överräcker en pistol)
(alla ut)

SCEN 4: Time goes by
(John och Clemenza går över scen)

BERÄTTAREN (mel. Tango)
O nostro John e Clemenza so fantastica amore.
In Augusto pasa una magica promenada
(musiken slutar tvärt)

CLEMENZA (bakom draperiet)
Oh! No! Quattro sekundi!
(musikanten börjar spelar Ungarilainen Tanssi del II)

BERÄTTAREN (Ger en klapp på Musikantens axel)
Clemenza ce dolce pregnanti. 
(John och garavida Clemenza in, varefter Clemenza avlägsnar sig och drar över sig slöjan)

SCEN 5: Bröllop
(John flyttar sig till sidan, Mama in)

BERÄTTAREN
Due ist une. Di perfecto unione. John e Clemenza. Clemenza e John. Fantastico!
(Puta drämmer till med väskan) ... e mio e Puta. In nomine padre e Jesus e spiritus sanctis!
(Don hämtar Clemenza fram till John)

DON
Momento.

BERÄTTAREN
Tuo missione no completto. Mio rivale Pedro no kaputto.

(Bröllopet skingras, don Alfonzo drar med sig ut den gråtande Clemenza.)

SCEN 6: Pedro blir skjuten

BERÄTTAREN
Amico mio, mass musica! John Nelson, una piccolo musica, grazia.

MUSIKANTEN
No pedro. No more music.
(Musikanten skjuter berättaren)

MUSIKANTEN
De e treti år sen Clemenza lämna mej no. Ja ble helt förlamager, så ja fo him to Karis. Släktn´ min e därifrån si ni. Ja fo yt o fiska i pumpvikin: tie, nej tjyyyygo kilos gäddor fick ja där men intg kond ja glöm henna inga, hon va så finer, golliger o underbarer. Pedro Barilla had ti o dö ihjäl sig.
(får syn på Clemenza)
Men tammisatan... Clemenza, där e do ju...Kom hit o possas memmej
(de kramas)

FIN

