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1.AKT 
 
prolog 
 
(publikum er i salen og der lyder fra højtalerne) 
 
PIGE: 
Far, hvad var det, du skrev på skraldespanden? 
 
FAR: 
Det er noget på fransk... der står "Fin-du-Siecle" 
 
PIGE: 
Hvorfor smider du alle de bøger væk, far? 
 
FAR: 
Vi har ikke plads til dem, lille skat. 
 
PIGE: 
Hvad er det for nogen billeder, der ligger i skraldespanden? 
 
FAR: 
Åh, det er bare... 
 
PIGE: 
De er pæne. Syn's du den her pige ligner mig? 
 
FAR: 
Nej, hun er meget ældre og... 
 
PIGE: 
Hun ligner mig, når jeg skal til ballet... 
 
FAR: 
Ja, men hun er meget... 
 
PIGE: 
Må jeg beholde dem, far? 
 
FAR: 
Nej. 
 
PIGE: 
Hvorfor ikke? 
 
FAR: 
Fordi vi ikke kan blive ved med at gå og gemme på alt det, vi har samlet sammen gennem årene. 
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PIGE: 
Hvem har lavet de her billeder? 
 
FAR: 
Nu er det sengetid, skat. 
 
PIGE: 
Må jeg ikke nok få lov at beholde dem? 
 
FAR: 
Sengetid... 
 
PIGE: 
Jeg beholder nogle af dem. 
 
FAR: 
Nej, du gør ikke. Godnat. 
 
PIGE: 
Godnat. 
 
(Teatretstelefonsvarer går igang) 
 
TELEFONSVARER: 
Goddag, du har ringet til Dr. Dantes Aveny, kontoret er lukket men har åbent igen imorgen fra 9-16 
 
FAR: (Diktat til teatrets telefon-svarer) 
"Prolog"... Ja, de her billeder... De her scener... De scener, der fandt sted bag dette fortæppe er ikke 
dem på billederne... De scener var helt ubeskriveligt grusomme. Nogle siger, at de fandt sted, når 
vores helte gik til ro tidligt på morgenstunden - efter en lang dags hårdt arbejde. Under alle 
omstændigheder var de typiske for det afskyelige ved al slags forfald. 
Heldigvis vil du ikke opleve alt det, for nu ligger de på bunden af skraldespanden, sammen med 
nogle rådne appelsinskræller, bøger fyldt med alle mulige slags ideologier, lidt gammel spaghetti... 
Sjovt nok, hvis de bare havde sat tiden i stå, og genfundet deres kald her i livet... de stakler, 
forvirrede og vrede sjæle, dømt til at gennemleve de sidste sekunder af deres egne private 
holocausts før de ender på forbrændingsanstalten. 
Alt imens deres liv bliver slettet af vores moderne hukommelse, side for side. 
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Scene 1 
 
(Tæppet går fra, PIGEN sidder på en stol, hun er iført balletkostume, hun har det rigtig skidt, hun 
forsøger at komme på benene, falder, prøver forgæves at lave et par dansetrin, men hun er for 
udmattet) 

 
PIGEN: 
Åh, GUD! Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Hjælp mig, en-eller-anden. Jeg kan ikke klare 
dether liv. Hvad skal jeg gøre? Claaaark..... Jaaaames.... kom og red mig!! Claaarke..... 
Jaaaaames...... kom og tag mig! Claaarke.... Jaaaaames..... Undskyld hvis jeg har fornærmet nogen. - 
Jeg er sikker på, at de gir mig stoffer eller et-eller-andet. Du skal ikke tro, at jeg ikke har set dem 
gemme sig bagved buskene med deres pistoler rettede mod mig. - Jaaaames, hjælp mig ud af dether 
rod, vil du ikke nok, vil du ikke nok.... Claaarke, Claaarke.... 
 
(Klaveret der står på scenen åbner sig og op kommer en supermandsfigur, hun tager den) 
 
(Black Out, scene 1 gentages igen) 
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Scene 2 
 
(CLARK kommer ind fra foyeren, han er iklædt en gammel beskidt cottoncoat, sorte solbriller og 
en blindestok, han går hen til scenekanten, betragter PIGEN) 
 
 
CLARK: (på bånd) 
I aften ku' hun ha' haft sin debut... hvis hun ellers stadig ka' huske det. Men jeg kan ikke slippe 
hende fri. Nej. Hun har været mit eneste selskab i mørket og ska' være min indtil den sidste dag her 
på jorden, lige indtil jeg trækker hele planeten med mig ned i dybet... Og hun bli'r her, indtil jeg 
forsvinder lige så skræmmende, som jeg dukkede op. Hun be'r mig om hjælp - igen og igen... Uden 
helt at have forstået, hvad der er sket med os... denne skrøbelige femtenårige, bange og glemsom, 
bange og glemsom. Tilgiv mig. Tilgiv mig. 
 
(Han går) 
 
PIGEN: 
Jeg forstår ikke...Hvorfor er det så vigtigt...Hvorfor er det så vigtigt om jeg får min debut eller ej?  
Åh, GUD! Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Hjælp mig, en-eller-anden. Jeg kan ikke klare 
dether liv. Hvad skal jeg gøre? Claaaark..... Jaaaames.... kom og red mig!! Claaarke..... 
Jaaaaames...... kom og tag mig! Claaarke.... Jaaaaames..... Undskyld hvis jeg har fornærmet nogen. - 
Jeg er sikker på, at de gir mig stoffer eller et-eller-andet. Du skal ikke tro, at jeg ikke har set dem 
gemme sig bagved buskene med deres pistoler rettede mod mig. - Jaaaames, hjælp mig ud af dether 
rod, vil du ikke nok, vil du ikke nok.... Claaarke, Claaarke.... 
 
(Klaveret der står på scenen åbner sig og op kommer en supermandsfigur, hun tager den) 
 
(Black Out) 
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Scene 3 
 
(LOIS  ind, under den næste scene forbereder LOIS  et måltid til PIGEN, der stadig har det skidt. 
JAMES hejses ned fra loftet, sniger sig op på scenen og får lagt dynamitstænger ud, han vil redde 
PIGEN.) 

 
PIGEN: 
Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? 

 
LOIS : 
Da min far døde, var det en ren tragedie for mig. Det var en forfærdelig katastrofe. Det var det ikke, 
da min mor døde. 
 
PIGEN: 
Jeg kan ikke længere klare, når du siger det der. Det ka jeg altså ikke. 
 
LOIS : 
Dagen idag er anderledes. Nu er den endelig kommet - din debut. Du skal stråle, du skal 
gennembore dem med dine piruetter. Og når du flyver gennem luften, skal du få os til at føle frihed, 
befriede, parate til at indtage universet - grænseløst. Du ska' gennembore dem. Du ska' dø. 

Nå, hvor var vi? Lad os se... spisetid.... Åh, vær nu ikke så nedtrykt, vær nu ikke så deprimeret. Du 
må tænke positivt. Forestil dig lys. Skove. Fugle - forkullede, allesammen døde. Du må genvinde 
dine styrke. Nå, lad os få gjort noget ved det. 

Min far fattede aldrig, hvilken fiasko han var som maler. I årevis blev der ikke solgt et eneste 
maleri, ingen udstillinger, ingen invitationer, ingen venner, ingenting. Men det lod han sig ikke 
mærke med. Han virkede som om han vidste, hvad han ville med sig selv.... og med os.... og med 
hende. Ja, tak. 

På et tidspunkt i deres ægteskab afviste min mor ham, hun følte virkelig afsky - ja, faktisk 
væmmelse. Først da ville han for alvor ha' hende. Han brugte alle kneb for at få hende lagt ned - og 
han formåede da også at tiltuske sig et godt knald ved dagens slutning. En snu mand, det var han - 
en snu mand... Alle troede han var tosset og talentløs, og alligevel formåede han at presse hver 
eneste dråbe mælk ud af den ko.  

Morfar ville ha' os allesammen til at ta' arbejde, lønarbejde, hvad min far med det samme modsatte 
sig. Men min morfar var alligevel desperat efter at få os i arbejde, så han kunne liste snablen ned i 
vores lommer, plyndre os for hvad vi ejede og havde - og smutte ned på den nærmeste bar. "Hva', 
får gamle bedstefar ikke et kys!" Det gamle svin, altid på udkig efter en forsvarsløs, lille pige. 
"Hvorfor sætter du dig ikke her på bedstefars skød og får en god historie?" Perverse stodder. Jeg har 
vel været tre, måske fire år gammel - og jeg ventede bare på at se far forsvinde langt ude i 
horisonten. Brrr. det var koldt. Jeg husker det tydeligt , det var iskoldt, den lede møgkælling gad 
ikke tænde op. "Fang mig, fang mig", plejede han at sige til mig, og så løb vi om kap henover 
græsmarken indtil sveden drev ned af os og vi faldt om på den frosne jord. Åh, ja. 

Min mormor var en meget arrig og ondskabsfuld kvinde - men ikke i sammenligning med min mor. 
Hun havde et hjerte, selvom det kunne være svært at fatte sommetider. "Jeg vil ha' min søn tilbage. 
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LOIS: (fortsat) Jeg vil ha' min søn tilbage". - Hun plejede at stå foran fængslet, dag efter dag, nat 
efter nat, for at kræve, at en af hendes sønner blev løsladt. Han havde forøvrigt myrdet sin kone og 
to børn - fred være med ham, - og at det var oven i købet lykkedes ham at gi' en af 
fængselsbetjentene en ordentligt røvfuld - fred være med ham, fred være med ham. - Alt imens sad 
min mor derhjemme og stirrede ud i tomheden, sagde ingenting, ikke et ord - hun havde en stor 
kasse fyldt med uskrællede kartofler på sit skød, mens den ene hånd på mystisk vis forsvandt ind 
under hendes mange lag tøj. Men det var indlysende for mig, som bare var et barn, at hun sad og 
gnubbede sin klitoris dag ud og dag ind - og fik små orgasmekramper midt i frokosten eller 
middagsmaden. 

Til sidst var min mor helt igennem grusom overfor min far. Hun kaldte ham et flop, der ikke engang 
duede til landbrug - for han kunne ikke engang skaffe en kurvfuld grøntsager. Men, var der 
overhovedet nogen, der havde analyseret vejrforholdene? Var der reelt nogen, der gik derud og 
undersøgte jordbunden og målte vandkvaliteten? Han foretrak at tage med hjem, hvad han nu lige 
ku' få fat i - sommetider et par nødder og andre gange en kurvfuld blomster - som jeg er sikker på, 
at han dyrkede med henblik på hendes begravelse. - Men dengang havde han endnu ikke seriøst 
tænkt på at slå hende ihjel. Jeg mener... - ja, han havde måske "overvejet" det, men ikke for alvor 
overvejet det... - du ved hvad jeg mener! Jeg mener, han gjorde det - jo-jo - du kan fanme tro, han 
gjorde det - og sikken måde! Argh, han gjorde det tidligt om morgenen... voldtog hende, slog hende 
bevidstløs og langsomt, meget langsomt, som om han stadig overvejede om han skulle fortryde, 
kiggede han på klingen, på solens første stråler, der lyste ind gennem vinduet, på fotografierne på 
væggen, og så lirkede han sin kniv ind i halsen på hende - skar, skar og skar indtil hele kællingens 
hoved... 

(på bånd) 
Nå men, han foretrak at ha' en kurvfuld blomster med hjem  - er det ikke sødt? Ville andre familier 
ikke sætte pris på det? -  og dét hadede møgkællingen virkelig, åh, hvor hun hadede det! Hvergang 
han trådte ind af døren med det dér smil på og blomster i hånden, så jeg hvordan hun langsomt 
rejste sig, meget stilfærdigt, gik hen mod ham og sagde: "Du er en kujon, Nathan. En kujon. Du 
sulter os allesammen til døde, lidt efter lidt, dag efter dag". Hendes tale var altid afventende, klar, 
lyrisk og skide irriterende. Derefter drejede hun langsomt omkring, som var det koreograferet, og 
styrede tilbage mod stolen, som stod og stirrede tomt ud i rummet, og som helt sikkert var begyndt 
at få form efter hendes klitoris. Om natten rev hun min fars pude og dyne af ham, så den stakkels 
mand frøs til døde. Åh, hvor han led. Og jeg led. Hovedsagelig  fordi jeg syntes, jeg havde mere ret 
til hans seng end hun havde, jeg ville - når alt kommer til alt - ha' ham - og det ville hun ikke, vel? 
Så hvad hun i virkeligheden ville sige var: "Hvordan helvede kan du være så poetisk og ophøjet, når 
vi alle sidder her og tænker på, hvordan vi skal komme videre? Er de blomster til mig? Åh,  
hvor henrivende. Tak min skat. Jeg sætter dem i en vase og så går vi over til familien Johansson for 
at se, om vi ikke alle fem kan få noget at spise derovre. Gå ud og vask jeres hænder - allesammen!". 
Det var sidste gang hun sagde noget om at spise. Det var det....  - ja, det var det. 
 
(CLARK ind hen til JAMES, der har vanskeligheder med at få tændt dynamitstængerne. JIMMY  
og TO MÆND i cottoncoats har taget opstilling) 

 
CLARK: 
Hvem helvede tror du, du er? Hvad fanden har du gang i - forsøger du at redde hende den lille mær? 
Ved du ikke, hvem hun er? Hva'? Hun er vores! 
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JAMES: 
Undskyld, Sir, jeg reagerede bare, fordi hun kaldte og... 
 
CLARK: 
Måske sku' du ta' og tjekke dit agentbureau, for at se om der ikke er en mere "passende" mission, du 
ka' more dig med, sådan noget som Tjekkiet, Sarajevo eller... 
 
JAMES: 
Det var ikke meningen at... 
 
CLARK: 
Forstår du ingenting? Har du ikke fattet, at vi ikke eksisterer i folks fantasier længere - kun i deres 
mareridt? Har de ikke fortalt dig, at der ikke er brug for dig? Hvorfor fanden bli'r du så ved, og ved, 
og ved. og ved, og ved.. 
 
(STEFAN V. S. sniger sig ind med en pil i hånden) 
 
CLARK: 
Det gør mig så sindssyg at se at den knægt ikke kan se det sjove ved den her langsomme destruktion 
af nydelsesmaskinen - den vestlige verdens værdier. Der er kun én ting at stille op med dig, og det 
er at hugge din pik af og smadre din latterlige sexappeal. 
 
(JAMES får bank af JIMMY  og MAND 1, alle fryser og JAMES træder ud af situationen) 
 
JAMES: 
Det var i øjeblikke som det her, at jeg begyndte at betragte livet som en metafor - og al panikken 
forsvandt ganske enkelt... forduftede, og efterlod sig ingen spor... overhovedet. Det er utroligt, når 
man tænker over det, at man kan optræne sig selv til at undergå...Hvem er alle disse mennesker? 
 
(Han træder tilbage og er vupti inde i situationen fra før og bliver tævet færdig) 

 
STEFAN V. S.: 
Næste gang du får lyst til at forsvinde, så prøv at undgå at efterlade dig sådan nogle tydelige spor, 
din mær. Hvorfor har du løjet for mig? Hvorfor har du bedraget mig? Hvorfor elsker du mig ikke 
mere? Hvad ser du i ham? Er det hér, du har holdt dig skjult? Er du klar over, at jeg har ledt efter 
dig overalt? Jeg slår dig ihjel. Jeg slår dig ihjel. Jeg slår ham ihjel. Jeg slår ham ihjel. 
 
PIGEN: 
Du er jo død. Ka' du ikke forstå, at du er død? 
Det er ikke ham, din idiot. Det er..... ham. 
 
(JAMES får omsider affyret dynamitten, der er en eksplosion, Black Out. Lys op. PIGEN har en pil 
i ryggen) 
 
Det var ..det var ...hævn... 
(hun dør) 
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LOIS : 
Ingen, bortset fra en virk'lig sadist, kan li' at være besat af hævn. her har du én for al den forvirring, 
du har skabt. Enhver kan se, at du er en svindler. Du er en fupmager og bank er det eneste, som kan 
få din slags til at åbne munden. Og forresten, tusind tak for den elegante måde, du har afbrudt en 
kærlighedsaffære på. Tusind tak fordi du har afbrudt en hed affære ...mellem mig og..jeg mener, 
mellem ham og hende. 
Mindede hun dig slet ikke om et helt specielt......mareridt..et helt specielt..hjælp mig Jimmy 
 
JIMMY : 
Ja, en “tvangsfodring”, et “sminket lig”, en “superkostdiæt”, en spis op i en fart eller du får en 
røvfuld”-scene, en.. 
 
LOIS : 
Tak, Jimmy. Vi har fanget pointen. Det er snart slut med min tålmodighed. Jeg sidder faktisk og 
venter på, at du fortæller mig, hvorfor du slog hende ihjel. kom så. underhold mig." Øs af dit  vid ", 
Stefan Von Scheissgericht. 
 
(LOIS  banker STEFAN V. S.) 
 
STEFAN V. S.: 
Nektar, to år og alle vil ha' det. Mærkeligt ingen ilt. Damned gorillas and oldmobiles. Er der nogen 
der ved hvor der et vaskeri? 
 
(CLARK går hen til ham , åbner hans skjorte og hiver en masse MacDonaldsketchupposer ud af 
maven på ham) 
 
 
JIMMY : 
Skide god situation 
 
(JIMMY  begynder at fotografere LOIS der banker STEFAN V. S. i slowmotion) 

(TO INDIANERE kommer ind og klæder STEFAN V. S. på i fuld indianerornat. Fortæppet trækkes 
for, STEFAN V. S. træder ud på et podie foran scenen) 

STEFAN V. S.: 

Det har ikke altid været nemt for mig. Det hele begyndte da jeg blev født. Efter kun nogle få timer i 
denne verden opdagede jeg noget usædvanligt ved mine omgivelser. Jeg bemærkede en stærk odeur 
af pibetobak, mærkværdige danse, besynderlige lyde og nogle kvalmende ritualer omkring mig. Ja, 
det er sandt. Jeg hang med hovedet nedad, imens jeg blev smækket bagi - men intet kunne forhindre 
mig i at opdage, at jeg var blevet født...  ind i en indianerfamilie. 

Fra det øjeblik var mit liv en plage og jeg vænnede mig aldrig til den livsstil. I virkeligheden var 
min smag helt anderledes. Jeg tilbad plastik, biler og moderne kunst. Jeg elskede store malerier, 
hvor malingen var klasket på i abstrakte formationer - eller installationer, som kunne destruere sig 
selv efter et stykke tid....  Jeg hadede simpelthen al den hoppen omkring i rundkreds, slåen på 
trommer, al den hvirvlen rundt i trance, mens man udstødte prærieulvehyl. Min lidenskab for musik 
kunne ikke erstattes af noget andet.  
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STEFAN V. S.: (fortsat) Jeg følte mig stærkest knyttet til Arnold Schöenberg, lige med undtagelse, 
selvfølgelig, af Wagners kraftspring ind i gesamtkunstværket. Det er vel ikke så vanskeligt at 
forestille sig, hvor svært jeg havde det ved at deltage i alle de overtroiske ritualer og tåbelige 
bønner, når det, jeg allermest havde lyst til, bare var at sidde i min egen verden og læse Finnegans 
Wake, Dantes Guddommelige Komedie og nyere samlinger af konkret digtning. Nå-men, en dag 
skete det. Jeg blev præsenteret for meddelelsen om, at stammen havde fået nok af mig. De følte sig 
fornærmede over min vedholdende modstand mod at acceptere dem som mine brødre. Så jeg skulle 
stilles for retten, og hvis jeg blev kendt skyldig ville minimumstraffen være udstødelse og i værste 
fald: døden. Jeg havde en rædselsfuld nat, ude af stand til hverken at sove eller at pakke mine ting - 
de havde hverken givet mig tid til at forberede et effektivt forsvar eller til at kontakte en god 
sagfører. De kom og hentede mig ved daggry, alt imens uglerne faldt i søvn og frøerne holdt op med 
at kopulere. 

(Tæppet går fra, en gruppe INDIANERE sidder og hikekr, CLARK rejser sig , går hen til STEFAN 
V. S. og hiver fjerene ud af hans hovedpryd) 

STEFAN V. S.:(På bånd) 

Det var en forfærdelig oplevelse. At blive dømt og udstødt af sin egen bror, høvding Smørkniv. At 
blive smidt ud og vanæret af min tro følgesvend gennem 30 år, af alle mine venner, min familie, 
mine kæledyr... - og aldrig at skulle se dem igen. Ja, det var det stærkeste, jeg nogensinde havde 
følt. Jeg vidste,  at den rejse, som nu lå foran mig, ikke var let og at min jagt på en ny identitet ville 
blive modarbejdet med næb og klør, men jeg måtte gøre forsøget. Jeg greb fat i den smule 
værdighed, jeg havde tilbage, og begav mig ud i det brændende sollys, mens jeg vinkede farvel til 
hele mit folk, vel vidende at mit liv aldrig ville blive det samme igen og at jeg nu var på vej ind i 
den moderne og postmoderne fiktion, som jeg engang opfattede som et fjernt og uopnåeligt fata 
morgana, kun synligt for de priviligerede, som var blevet født ind i de sociale indretninger, som 
man kalder byer. Men pludselig, da jeg mindst ventede det, gik det op for mig, at jeg var blevet 
forrådt. Du godeste! Jeg nægtede at tro det! Af min egen bror! Forrådt! 

(Han falder om med 6 dolke i ryggen, han er død) 
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Scene 4 

(Til en fest, hvor alle er udklædt som indianere) 
 
JIMMY : 
Adfærdsmæssige paradokser og moralske gåder, der indtil nu er ubeskrevne og måske 
ubeskrivelige... 
 
CLARK: 
Hold kæft, Klammer. 
 
JIMMY :  
Har du pengene med? 
 
CLARK: 
De er væk. De var væk, for helvede. Jeg kiggede væk et øjeblik - og så var de væk. Lort. 
 
LOIS : 
Væk! 
 
JIMMY : 
Hvorfor så alt det her rod? Hvorfor så alt det her rod? 
 
CLARK: 
Det var ikke mig, der gjorde det. 
 
JIMMY : 
Åh, ta' det med et gran salt, hva' Kent? Tænk på det som en ulykke, der ikke var planlagt og som 
ikke vil blive gentaget, og hvor denne unge mand nu er efterladt død eller fysisk ødelagt. Forestil 
dig, Kent, at  - åh, det her er morsomt - på trods af den manglende krop - åh, Kent!, -  på trods af 
fraværet af en konkret og formel krop, ville en eller anden form for elektromagnetisk mønster, som 
ligner bevidsthed, overleve....  
Hvem er din værste fjende, hva' Kent? En, to, en to, tre, fire 
 
(Alle synger "Saddam Hussein") 
 
CLARK: 
HOLD OP! 
 
JIMMY : 
Denne bevidsthed ville - med tiden - være i stand til at rekonstruere alt liv derinde... 
 

 
 

CLARK: 
Den idiot tog alle vores penge! 
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JIMMY : 
... og alt det liv ville vende tilbage for at hjemsøge dig... 
 
CLARK: 
Han må have skjult dem et eller andet sted 
 
JIMMY : 
... og forfølge dig og - lidt efter lidt - være hos dig, hele tiden, dag og nat, og fortære din sjæl... 
 
CLARK: 
Ja-ja, men det var ikke mig, der gjorde det! 
 
JIMMY : 
... spise den og tygge på den igen til middagsmad indtil du ikke ka' klare mere... 
 
CLARK: 
Det var ikke mig, der gjorde det, Klammer. Sig til dem, at det ikke var mig, der gjorde det. Jeg kan 
ikke slå ihjel. Jeg leger kun med knive for sjov. Åh, GUD! Hvad har jeg gjort? "I don't have a 
licence to kill". 
 
JIMMY : 
Åh, ta' det lidt nonchalant, hva' Kent. Knæl dog i det mindste og bed for denne arme sjæl - når det 
nu ikke ser ud til at du vil gøre noget for freden på den her ynkelige jord. 
 
CLARK: (På bånd) 
Alt det skidt, der har hobet sig op gennem deres liv, vil svulme op til det når dem til halsen og de vil 
allesammen skrige mig om hjælp. Og så vil jeg se ned og hviske... 

CLARK: 
... nej 

CLARK: (På bånd) 

.. de havde chancen, allesammen. Nu står hele verden på randen og stirrer lige lukt ned i helvede, 
mens de med et kynisk udtryk i fjæset kun tænker på, hvordan de skal fylde deres maver og deres 
lejligheder op med eksotisk bras. Og pludselig ved de ikke længere, hvad de skal sige. 

 
LOIS : 
Glimrende. Glimrende. Da det kom til stykket viste det sig, at Johanssons ikke havde noget mad, 
ikke en tebirkes, ikke en nød havde de i huset, sikken et hul, så vi skred allesammen - osse Nathan, 
min far- over til familien Smith, så til familen Hansen og bagefter forsøgte vi på hele Øst-kysten, at 
finde en måde at få noget at spise. Mens Nathan, der er anfører for flokken, ind imellem prøver at 
indskyde et par ord som "Ja, hvis jeg kunne få en ko med hjem, så ville jeg da gøre det, ville jeg 
ik'?" Til det svarede møgkællingen jamrende, mens vi gik langs den tilfrosne vej, "Den stupide nar, 
han forstår ikke engang betydningen af ordene arbejdsløs, ubrugelig, uønsket, uheldig, ret ud sagt 
ulykkelig. Brrr, det er koldt, hvor er det patetisk at se denne her række af mennesker,  som på en 
aften kan dække hele eks-Jugoslaviens areal - allesammen på jagt efter et måltid mad. Og hvorfor? 
Når jeg nu ved, at idioten kommer hjem og spytter blod - og sviner hele sofaen til igen.  
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LOIS: (fortsat) Min lillebror Julius bed ham engang - ja, faktisk to gange: én gang i ansigtet og én 
gang i hånden. Gudfaderbevars, tænk på hvor meget blod der var i det rum på det tidspunkt.  
 
Han var så skide udmattet efter alle de år, hvor han havde ledt efter mad. Ham, der i starten ikke 
troede på mad - ham, som kunne male livet bedre end nogen anden - var skrumpet ind til så lidt! 
Reduceret til en tre-benet hest, som bar os rundt på må og få, igennem de nordlige landes barske 
terræn, hvilket samtidig gjorde det vanskeligt at finde ting og sager midt på gaden. Så jeg sagde til 
ham - jeg har vel været 12 år gammel - lad os slå kællingen ihjel, flygte til Brasilien og starte et nyt 
liv sammen. Så smilte han, jo-jo. 
 
... aldrig et muldyr, men en stærk, en smuk og stolt, tre-benet hest - og lad mig blive hans luder, 
hans elskerinde. "Tag mig med i seng, far, så skal jeg gøre dig mere lykkelig, end hende 
møgkællingen nogensinde har gjort." Men han smilede altid bare af mit forslag. Mon han 
nogensinde kom?  Mon han nogensinde tænkte på mig, når han fyrede kanonen af? Mon han 
nogensinde stak sin stive pik ind i kællingen, mens han tænkte på mig? 
 
(Black Out) 
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Scene 5 
 
(En seng står på scenen. CLARK boller LOIS, da det er overstået) 
 
LOIS: 
Det var hurtigt, kan du ikke mere?. Var det det? 
 
(De rejser sig, LOIS går) 
 
(PIGEN er i sengen, CLARK vender tilbgage til sengen, de lægger sig til at sove. STEFAN V. S. i  
indianerkostume kommer til syne bag sengen, han går hen til CLARK og hiver hans grønne 
kryptopik af ham, STEFAN V. S. stiller sig hen bag sengen og rækker pikken i vejret) 
 
(Black Out) 
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Scene 6 
 
(JIMMY står nu bag sengen, han har et videokamera i hånden) 
 
(CLARK og PIGEN vågner op) 

 
CLARK: 
Hold kæft! Du gav mig et chok! 
 
JIMMY : 
Du fandt pengene. La' mig... 
 
CLARK: 
Han var her. Det var her... et eller andet sted. 
Okay, Jimmy ! Her er pengene. Del dem i 2 og giv mig halvdelen tilbage! Eller... del dem i 4 dele og giv 
mig de 2 tilbage... eller del dem i 8 og giv mig de 3 tilbage... eller i 10 og giv mig 4 tilbage... 
 
JIMMY : 
Skyd bare! Den er jo ikke ladt. 
 
CLARK: 
Du bluffer! 
 
JIMMY : 
Jamen, så skyd! 
 
(CLARK får øje på JAMES , der ligegr under sengen, ham hiver ham ud , truer ham med pistolen) 

 
CLARK: 
Der er kun én ting at stille op med dig og det er at hugge din pik af, ta' din fjollede fyldepen og 
smadre din latterlige sexappeal. La' os fotografere ham, la' os ta' fjolset på video og sende det til... 
ja, hvor skal vi sende det til, Mr. James? Skat, ta' og rør lidt ved ham, dernede, ja, sådan. Kom nu 
skat, la' os gi' ham et ordentligt kys, gi' ham din store, saftige tunge, skat. Får du det hele med, 
Klammer? 
 
JAMES: 
Under disse omstændigheder, hvis jeg må få lov, lad mig for første gang benytte dette medie. Må 
jeg? Jeg ved, det er skørt og en hån mod Deres intelligens, men hvad nu hvis jeg fortalte Dem, at De 
vil blive rask, og at det kun er et spørgsmål om at få hjælp fra den rette specialist.... 
 
CLARK: 
Han har jo humoristisk sans, den dreng! Fortsæt! Fortsæt! Jeg er forfærdelig interesseret! 
 

 
JAMES: 
De har sat hele verden i en tilstand af forvirring, bare fordi De føler Dem unødvendig, uønsket, 
ubrugelig. Jeg, derimod, har brugt en stor del af min tid på at prøve at finde ud af hvad i alverden, 
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JAMES: (fortsat) der er sket, og hvad det fører med sig - nu hvor alle kan det samme, som vi kan, 
bortset fra det med fantasien, og bortset fra evnen til at udholde, hvad vi har måttet udholde, De og 
jeg, ganske enkelt fordi de ikke længere tror på det, de tror simpelthen ikke på det længere.... Ved 
De hva', det vores ven -  indianeren -  gjorde, var faktisk temmelig bemærkelses-værdigt. Han 
overlevede det mest skamløse forræderi - fra sine jævnbyrdige, fordi han var anderledes, fordi han 
var tiltrukket af uvante ting. Såret - ikke bare fysisk, men også følelsesmæssigt - gik han i gang med 
at lede efter en ny identitet og klarede faktisk, på en eller anden måde, at tilpasse sig, så godt han nu 
kunne, i betragtning af at han ikke var helt ovenpå i forhold til sine nye omgivelser. Jamen, er det 
ikke det samme med os? Når alt kommer til alt, hvor meget ved vi så egentlig om alle de ting, vi går 
og snakker om hver eneste dag. 
 
CLARK: 
Hør her, hvorfor holder du ikke bare din kæft og stikker din ekstravagante pik ind i min skønne 
kones kusse. Du får muligheden for at ta' dig godt ud i de sidste10 sekunder af dit liv istedet for 
bare at fise omkring. 
 
JAMES: 
Jeg mener det, for helvede!!! Deres skæbne er min skæbne. Der er også en masse uhumske ting om 
mig, som ikke er kommet frem. Og jeg er ikke stolt af det. Jeg er ikke stolt af...  når De ser på mig, 
hvem ser De så? "Jeg, Pierre Riviere, der har halshugget min kone, min mor og min bror. Men jeg 
er stolt over at kunne sige, at jeg gjorde det af kærlighed til min datter, den kærlighed, der fortærede 
mig så jeg til sidst blev sindssyg - i mit forsøg på at fatte al for meget af andres hykleri..." Eller, ser 
De "Jeg, oberst Stokes Howell, 1. infanteri-division, 3. regiment, marine-infanterist i 
specialtropperne ved angrebet på Normandiet, erklærer hermed mig selv for en forrædder overfor 
alle menneskelige principper. Jeg har smagt blod og ku' li' det og jeg har også set Marlon Brando i 
rollen som den, der ku' li' det, som ovenfor beskrevet, og han var blot en meget mild udgave af 
migselv. Jeg dømmer hermed Oberst Stokes Howell, eller slet og ret mig selv, til døden ved 
skydning - VIL EN-ELLER-ANDEN SKYDE MIG? ....Nej, der var ingen, der hørte efter. Jeg 
sikrede mig også, at give ordren på et tidspunkt, hvor det ville gå over i historien, men alle de, der 
skulle skabe den, lå i deres køjesenge - optaget af ufrugtbar kopulering." Vi antager den 
personifikation eller den rolle, vi selv ønsker og har brug for. Jeg kan også spille Prometeus, 
Ødipus' sidste sang eller endda Elektra i opera-versionen. Men, helt ærligt, hvad sku' ideen være 
med dét? De føler Dem forrådt af hende, fordi hun havde brug for Deres hjælp som superhelt og 
ikke kunne klare fiaskoen for den mand, som De virkelig er? Vil De pine hende i al evighed? Er det 
slet ikke faldet Dem ind, at hun ikke kendte til Deres aftale med en-eller-anden fjern, åndelig kraft 
og at en kvindes loyalitet eller "evige troskab" kunne hjælpe Dem til at blive et normalt menneske 
igen? Vidste hun overhovedet, at Deres superkræfter var et resultat af en forandret tilstand af 
abnormitet? Hvordan kan De bebrejde mig, at jeg forsøger at redde hende - velvidende at De har 
misbrugt de seneste år af hendes liv ved at nedbryde hende og tilpasse hende Deres egen, rådne 
plan? Velvidende at De har besluttet at gøre det helt af med hende? Og De går og tror, at folk rundt 
omkring kan takke Dem for alle de år, fordi De har gjort så meget "godt". Men, hvis jeg må ha' lov, 
de mennesker skylder Dem ikke noget som helst. Hvis det så endelig skulle være, så er det Dem, 
der skylder folk noget, for De er deres opfindelse, det er de mennesker, der har hjulpet Dem frem og 
udspredt kendskabet til Dem. Hvis De i sin tid besluttede Dem for at leve rollen ud, så er det Deres 
egen, forbandede fejl. 
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(LOIS ind, hun er fuld og har det skidt) 
 
LOIS : 
Fantastisk. Sikken utrolig fornemmelse for ord. Men så ka' jeg ikke la' vær' med at tænke: "Når han 
nu strør sådan om sig med ordene, hvorfor forstod jeg så ikke et eneste af dem?" Nå-men, det var 
bare dét, jeg tænkte. Jeg har så ondt af dig! Når I ser på ham, hvad ser I så? Hva'? Hvem ser du? Én 
stor vittighed, ikke? Manden af stål! Skam dig, mester! Vidste du, at jeg plejede at kalde ham 
mester? Ved du, hvad han plejede at kalde mig? Fortæl hende det, mester! Fortæl hende hvad du 
plejede at kalde mig. 
Har du glemt det? Ka' du ikke huske det? Er hjernen død og overdraget til laboratoriet for at få 
tjekket protein-indholdet, eller hva'? Nåmen, han plejede at kalde mig... 

 
CLARK: 
Stop nu! Vær venlig og stop! 
 
LOIS : 
Han plejede at komme over til mig sent på natten, efter at ha' drejet verden ti minutter tilbage, for at 
forhindre en dreng i et blive kørt over af en lastbil i... i Sydaustralien... eller det nordlige 
Mongoliet... eller på månen. Han plejede at sætte sig på hug ved siden af min seng. Han masserede 
mine fødder og begyndte blidt at kærtegne mine ben , imens han hviskede: "Gudinde, åh, min 
gudinde!". Og i de øjeblikke gik min tid i stå, lugten i rummet var guddommelig og jeg plejede at 
føle... Duke! Prøv at se på dig selv! Se på ham. Du behøver ikke at bruge citater for at få overtaget. 
Du kan vinde ham - let og elegant - med... kærtegn... sådan her.... se! I er allesammen mænd. I lever 
i en mandeverden. I forsøger at gøre, hvad I tror, mænd gør! Selv dig, stakkels barn. Prøv at se hvad 
kærtegn kan gøre... Der er ingenting i den. Det er ikke engang en metafor af den slags som bruges 
i...  f.eks. en teater-forestilling. Den her er fuldstændig tom: ingen følelser, ingen baggrund, ingen 
reel substans - udover dén i mænd har fyldt i den igennem årene. 
 
JIMMY : 
Ska' jeg lave en kop kaffe, frue. De ser...  De ser temmelig smadret ud! 
(han går) 
 
CLARK: 
Du tænker sikkert, at vi ikke er andet end en bunke grønklædte fjolser, som redder folk til højre og 
venstre - altid smilende. Som kun er her for at der stadig skal være feje hunde til. Der er pæne 
drenge, pæne små drenge, som leger FARlige lege med os, uden at vide, hvor tæt de faktisk har 
været på at dø. Nu skal jeg sige dig noget, jeg har ikke fået en eneste forespørgsel fra  
 
CLARK: (fortsat) 
Bosnien... - endnu. Har du James? Fra Rabins familie, måske? 
 
JAMES: 
Nej. 
 
CLARK: 
Har du? Eller dig? Fra Kobe? Oklahoma? 
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LOIS : 
Vi leger bare de her lege, ikke mester? De her lege hvor nogle mennesker... vi har bare lært at se på 
hinanden efter en lang dag og... - midt i al galskaben, midt i alle de forfærdelige ting - sige: "Gode 
Gud, der er én person i verden, der kender mig. Én person. Og lad ham gøre, hvad han vil, for at 
købe sig sin lykke. Så længe han bare stopper op, når dagen er omme, for at se den her vej. Mester... 
se på mig, se på mig 
 
(JIMMY ind iklædt underbukser, hans bryst er skåret op, halsen har fået et snit, han bløder kraftigt) 
 
JIMMY : 
Og det eneste jeg gjorde, var at stille det mest enkle af alle spørgsmål: "Hvem er du denneher 
gang?" Jeg spurgte... "hvem har du tænkt dig at være denne her gang?" Jeg spurgte nok bare på det 
forkerte tidspunkt. Han rejste sig op i et anfald af raseri, som jeg aldrig har set hos et menneske før. 
Hans ansigt var helt svulmet op og hans øjne var lige ved at falde ud af ansigtet på ham, da han 
begyndte at plapre op på et sprog, jeg ikke kunne forstå. Imens rendte han rundt og skiftede om fra 
sin ketchupskjorte til sit indianerkostume. Så standsede han og stirrede på mig på en måde, så jeg 
blev fuldstændig stiv af skræk. Pludselig farede han hen imod mig, mens han viftede mig om ørene 
med alle mulige slags knive - henover mit hoved og omkring min hals. Jeg var... jeg var helt stum. 
Der var ingen, til at hjælpe mig. Der var ingen, til at hjælpe ham. Scenepersonalet var gået hjem og 
musikken på scenen var alt for høj, så jeg var overladt til min egen skæbne. Og så skete det 
allerværste. Han begyndte at skære mig i stykker, mens han råbte med de her forskellige stemmer, 
som jeg ikke kunne... 
Når jeg tænker på det nu, så er jeg forbløffet over, så roligt jeg tog det. Jeg husker - lige i det 
øjeblik, hvor kniven skar igennem lige her, -  da husker jeg, at jeg sagde til ham, at han ikke skulle 
tage det så personligt og at jeg kunne hjælpe ham med at spore hans helt særlige, hans egen 
individuelle, jeg mener, hans egen personlige, helt særlige, individuelle problem helt tilbage til dets 
rødder. Jeg havde en fornemmelse af at det nok var blevet skabt på det tidspunkt da alle mænd, alle 
nationer, blev påtvunget denne mistro, altså, denne manglende tro på... Og, underligt nok, så 
stoppede han 
 
(STEFAN V. S. vælter ud bag sengen, han blødende fra bryst og hals) 
 
 
STEFAN V. S.: 
Du må undskylde, det der skete. Nej, jeg mener det. Jeg var forvirret, ja. Var du også forvirret? Ja, 
jeg ved det. Jeg tror, den eneste forskel på os er, at jeg har lært det på den hårde måde. Jeg har været 
nødt til at leve med forvirringen hele mit liv. Ved du hvad? - Det sjove er, at der alligevel ikke er så 
stor forskel på os, når det kommer til stykket. Den eneste forskel er, at vi opfatter forvirringen 
forskelligt. Den bekymrer dig og for mig... tja, for mig er den en trist påmindelse om, at forvirring - 
på en måde - er omkostningen ved udviklingen. Det sjove er, at vi i virkeligheden ikke kommer 
nogen steder uden forvirring. Den stabilitet, som du vil ha', bringer dig i virkeligheden ikke nogen 
særlig spændende steder hen. Den gi'r dig tryghed, det er helt sikkert. Du vil være dækket ind for..., 
skal vi sige, livstid, måske. Men så... den næste... nej, det har du ikke lyst til at vide... det har du 
ikke lyst til at vide. 
 
(han er trådt ud på sit podie foran scenen, fortæppet trækeks for, han går ned til publikum og går ud 
af salen) 
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Scene 7 

(Tæppe fra, LOIS og JAMES ind fra hver side, de mødes) 

JAMES: 
Sku' vi ikke spise middag sammen? 
 
LOIS : 
Nej, nej, det ka' jeg ikke. 
 
JAMES: 
Så lad os mødes i morgen. 
 
LOIS: 
Jeg kan ikke. Åh gud, hva' har de gjort ved dig? 
 
JAMES: 
Jeg kan ikke holde al den her løgn ud længere. 
 
LOIS : 
Er du holdt op med at skrive? 
 
JAMES: 
Jeg har såd'n haft brug for at se dig. 
 
LOIS : 
Hvem skriver du for? 
 
JAMES: 
Jeg er blevet suspenderet. 
 
LOIS : 
Hvad? 
 
JAMES: 
De har sat mig til at anmelde hestevæddeløb... midlertidigt. 
 
LOIS: 
Jeg elsker dig. 
 
JAMES: 
Åh, gud. 
 
 
LOIS: 
Jeg bli'r nødt til at gå. 
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JAMES: 
Hva' vil du ha', jeg ska' gøre? 
 
LOIS : 
Jeg vil lave middag for den lille møgtøs... noget med æg... vi må ha' kureret hendes bulimi... masser 
af æg... For helvede, hvorfor sku' han også lige vælge en anorektiker? Du kommer ned fra loftet. 
Lad somom, du kommer for hendes skyld og at du vil sprænge det hele i luften med dynamit. Prøv 
at se om du kan finde en frømandsdragt, det vil jeg elske. Hvis han kommer og han opdager dig, så 
vil han bare tro, at du er her for hendes skyld. 
 
JAMES: 
Perfekt! 
 
LOIS: 
Farvel... Forresten, hvorfor bliver hun slået ihjel til sidst? 
 
JAMES: 
??? 
 
LOIS: 
Hvorfor får du hende slået ihjel til sidst? 
 
JAMES: 
Forlagsredaktøren pressede mig så... 
 
LOIS: 
Åh... 
 
(LOIS og JAMES ud) 
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Scene 8 

CLARK: 
Hør godt efter hva' jeg si'r! Nu hvor mørket har sænket sig, er du nødt til at høre godt efter. Jeg har 
prøvet at gøre, som du sagde. Jeg har gjort, som du sagde. Jeg har holdt mig for mig selv - langt 
væk fra alle problemerne. Hvorfor sætter du ikke bare et stort punktum for det hele? Lad mig gøre 
det. Lad mig gøre det. 

Jeg kan ikke fortsætte på den her måde - med at slæbe min halvdøde krop rundt efter mig over det 
hele, ude af stand til at finde et hvilested, et sted at dø. Ude af stand til at hvile mig overhovedet. 
Jeg er konstant vågen - mens jeg bare venter og venter... 

Jeg har set dem komme vaklende ud af biograferne, ud af deres forgyldte paladser, mens de blinker 
til mig med deres tomme øjne og deres skyldbetyngede ansigter. Jeg har haft lyst til at brække mig 
ned i deres tomme øjenhuler, rive deres indvolde ud og placere de sørgelige rester på rækker af stole 
ligesom i et klasseværelse. Jeg har haft lyst til at fortælle dem, at jeg kender deres fortid, deres nutid 
og deres fremtid. Jeg har læst dem. Jeg har læst alt, hvad de har skrevet, jeg har læst alt, hvad de har 
tænkt og ikke har tænkt, jeg har spist deres mad, kastet det op igen, reddet deres kvinder fra den 
evige voldtægt, reddet deres børn fra at blive misbrugt og.... hva' så? Hvad har du givet mig? Et 
rakkerliv, søvnløshed, de sørgeligste billeder, de mørkeste malerier.... 

Jeg er stadig ung og fuld af håb! Verden er stadig ung og fuld af håb! Syn's du ikke? Jeg vil ha' lov 
at leve eller dø som enhver anden - ligesom alle jer andre, der har døden som det eneste, I kan være 
sikre på venter forude. I som har sat jeres kræfter på spil fordi de er forgængelige, fordi de vil 
ophøre, når svagheden får overtaget og knoglerne ikke lystrer længere,  når tænderne falder ud, når 
maverne svulmer op og synet forsvinder. Glæden ved at kunne dø! Kære Gud! Giv mig den tilbage.  

(PIGEN ses i silhuet bag ved pvc, LOIS står ved siden af hende og rækker en tallerken frem som 
PIGEN kaster op i, LOIS går, PIGEN tager sin supermandsdukke frem) 
 
CLARK: 
Førhen kunne jeg flyve. 
 
PIGEN: 
Vel ku' du ej. Men din masse flyver lige i dether øjeblik. Selve deffinitionen på tyngdeloven, der 
beskriver hvordan masser forsøger at nærme sig hinanden, kan ligeså nemt henføres til ideen om 
atomer, om planeter, eller om stjernerne på mælkevejen 
 
CLARK: 
Måske er jeg allerede død. 
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PIGEN: 
Åh, kom nu Supermand, la´vær med at vær´sådan en dommedagsprædikant. Vågn op, prøv at se på 
dit tøj. Det er ren Gaultier. Mørket er forsvundet. 
(u) “ for the times they are a-changing..” 
Hvis du ikke kan skabe orden ud af kaos, så lav kaos ud af orden. Kom igen! Stig op fra dit 
dødsleje, se det smukke skær fra lygten. Se! Forestil dig at du svæver i skyerne, forestil dig månen! 
 
 
SLUT 
 


