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"Neopolitan Dreams" af Lisa Mitchell, begynder.

Lys op.

I kongesiden af scenen står et bord.

I damesiden er der tre stole. Den ene står på 

hovedet, og de to andre ligger ned.

A,B,D og C befinder sig i baggrunden.

A går ind på scenen med et æggeur, og en flaske 

rødvin. A stiller uret til at ringe om 15 

minutter. Herefter stiller A uret på bordet.

B kommer ind på scenen, går hen til bordet, og 

sætter sig på kanten af det. B tager fat i 

rødvinsflasken.

A begynder at forklare lidt om B, på en 

imødekommende og professionel facon.

A:
Sådan.
Ham eller Hende her kan vi kalde for Karsten. Eller Kassandra, 
fordi det kan være det samme. Kælenavnet, "Kazz" er androgynt, så 
lad os holde os til det, præcis som vi vil holde os til fakta.

Kazz bæller rødvin, som vi andre trækker vejret. Men denne gang er 
lidt anderledes. Det er en del af en aktuel 15-minutters 
lynterapiform, som er det sidste nye overalt i hele verden, sammen 
med stenalderkost. Meningen er, at man skal høre sandheden fra 
børn og fulde mennesker, og derfor nytter det ikke noget at føle 
sig gammel og halvtom. Det bedste ved processen, er at hjertet 
drukner i noget der føles som hvid ild, således at Kazz her, kan 
stege lidt i sine sorte minder.
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Terapeuten siger at vinen vil manifestere forskellige del-
personligheder i Kazz' underliv – altså livet under det 
overfladiske liv – og at disse delpersoner måske ikke umiddelbart 
har meget til fælles med Kazz... Men det ER Kazz. Det ER Kazz.

B spreder sine ben. C kommer ind på scenen, og kravler 

igennem benene på B. C tager rødvinsflasken, og 

overtager B's plads. B betragter nu C.

B:
Hu hej hvor interessant. Herfra, på den anden side af rødvinen, 
virker det som om mit ansigt er slankere, men også ondere. Mit 
blik er distræt, men også lidt lækker-dystert. Jeg burde tage 
kontakt til mig selv, og sige: "Tillykke! Du har tabt et par kilo, 
men til gengæld er du kun tynd, når du er et møgsvin."

C:
Det er ikke længere originalt at køre en confession-dialog med sig 
selv. Tilskuere får hovedpine, og føler sig talt ned til.

B:
Wauw – du ER ond!

C:
Ond... og nice. Skål.

B:
Pas på med at drikke for hurtigt. Vi får blå tænder.

C:
Ironisk at rød vin kan give blå tænder.

B:
Ha! Den var go'! Den vil jeg prøve at huske, næste gang jeg skal 
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ud og være social om et års tid. Det lyder som en rigtig 
icebreaker.

C:
Apropos farver: Vidste du at alkohol kan farve ens minder så 
meget, at det hele bliver gråt? Jeg kan huske den fest, hvor 
Vodka-Jette serverede... Hvad fanden var det nu, hun serverede?

B:
Vodka.

C:
Yes. Anyway, som aftenen skred frem, begyndte folk at tage tøjet 
af. Og nu kommer det sjove! Det sidste jeg husker, var at jeg 
tænkte:

B & C:
"Grænseoverskridende, men alle er med!"

C:
Og når alle er med, så går det nok.

B:
... Og?

C:
Og alle var med.

Akavet stilhed. Det går op for B, at C er 

færdig med at fortælle.

B:
Det... var nok jordens dårligste historie.
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C:
Tja.

B:
Jeps. Elendigt opbygget.

C:
Vi burde komme noget mere ud.

B:
Jeg ville ha' forsøgt at gøre historien mere interessant. Eller i 
det mindste have forsøgt at gøre noget ved dens dramaturgiske 
opbygning.

C:
I det mindste gjorde jeg et forsøg. I stedet for at gå rundt 
herhjemme og vande blomster, kun iført mine underbukser. I stedet 
for at mure mig inde med mine tanker om, hvad jeg BURDE have 
gjort. Ikke sandt?

Akavet stilhed.

B og C kigger hjælpeløst over på D.

C spreder benene. D går ind på scenen, 

kravler igennem benene, og tager flasken.

B:
Hejsa. Velkommen til. Jeg er Kazz, og det er osse Kazz.
Vi er midt i en 15-minutters rødvinsproces, som er det sidste nye, 
sammen med stenalderkost.

D:
Tror I ikke det er meningen at vi skal bruge denne skizofrene 
brandert som et udviklingsværktøj? Bare fordi vi er stive og mere 
eller mindre alene i vores egen lejlighed, er det ikke 
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ensbetydende med at vi er ynkelige eller ufleksible. Kom, lad os 
prøve at koncentrere os om at foretage nogle ændringer.

C:
Hvordan det?

D:
Hvor er det dog narrativt fantastisk at du spørger.
Jo, lad os begynde med vores fælles minde om nøgen-festen hos 
Vodka-Jette. Lad os lege, at denne stol repræsenterer mindet.

D tager fat i stolen, der ligger ned.

D kigger meget pædagogisk hen mod bordet, 

der som bekendt mangler stole omkring sig.

D:
Her er det. Umiddelbart ubrugeligt. Men hvad vil I nu gøre med 
det? Hvad skal der til, for at mindet kan blive konstruktivt?

B:
Så stolen er Vodka-Jette?

C:
Nej, din vage svækling. Stolen er det dér med, at alle tog tøjet 
af!

D:
Stolen er bare et symbol.

B:
Er hun så nøgen?

C:
Hun er et symbol på nøgenhed.
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D:
Hvis bordet derovre repræsenterer et velfungerende sind, hvor tror 
I så at man EVENTUELT kunne placere dette minde, for at det kunne 
blive brugbart?

B:
Jeg- jeg tror vi skal lade det ligge som det er.

D:
Vi kan også prøve med et andet minde. "Hold that thought", som man 
siger.

D sætter sig på stolen. C samler en anden stol 

op.

B:
Uha uha! Kan I huske det her?

D:
Jo tak. Det var fra før jeg blev fyret.

C:
Og før jeg blev single.

B:
Fantastisk minde! Se mit smil, og hvordan jeg friserede mit hår 
dengang. Se hvordan jeg havde min egen klike, hver med sin 
specielle rolle, og hvordan vi tog i byen og på café, hvor vi 
kunne drikke caffe latte imens vi bagtalte Billige Stine, fordi 
hun helt sikkert gjorde det samme bag vores ryg.

D:
Der er helt sikkert noget erkendelse gemt i det her! Lad os få det 
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ind i en større kontekst.

B:
Ne-nej! Jeg tror ikke det bliver bedre af at vi piller ved det. 
Lad os snuppe et andet.

C sætter sig på stolen. B samler den sidste 

stol op. De får alle et chok, idet de ser 

mindet for sig.

B:
Åh nej!

D:
Hjælp!

C:
Fuck!

D:
Få det væk! Hurtigt!

B sætter sig hurtigt på stolen. Men det virker 

som om stolen prøver at kaste B af igen. Efter 

et par sekunders kamp, slapper stolen af.

B:
Hvad gør jeg?! Hvad gør jeg?!

D:
Bliv siddende, for guds skyld!

C:
Jeg kan ikke særlig godt li' dig. Du kommer valsende ind fra 
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sidelinien klokken kvart i rødvin, og begynder at rydde op i 
psyken på dig selv. Og se nu!

D:
I kom jo ingen vegne! Jeg prøver bare at få rationelt styr på 
tingene. I modsætning til at forsumpe i tåger af inaktivitet og 
pessimisme.

C:
Og nu har vi allesammen røven parkeret på hver vores minde! Tak 
fordi du åbnede op for det her!!! Tusind tak! Hvordan fanden skal 
vi nu komme af med... med...

B, C og D kigger på bordet, der står i den 

anden ende af scenen.

D:
Vi er nødt til at nå derhen, inden uret ringer. Ellers har 
terapien slået fejl.

B:
Hvad skal vi gøre?!?

C & D:
Afsted!

B, C og D begynder at møve sig hen mod bordet. 

Det er meget actionfyldt – bortset fra 

tempoet.

B:
Vi når det aldrig!
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C:
Der er kun én ting at gøre!

D:
Hvad?!

C:
Det samme som Skipper Skræk gør, når han er ved at nå bunden!

B, C og D drikker ivrigt af flasken med 

rødvin, som var det en superdrik.

D:
Det hjælper! Mere! Drik igennem!

De når hen til bordet. Det er en stor sejr.

C:
Vi gjorde det! Vi fucking gjorde det!

B:
Jeg elsker jer!

D:
Så er vi på plads.

Deres smil forsvinder brat. Minderne får 

kontekst.

D:
... Vodka-Jette fik nok af os. Hun skred med hunden, og fandt en 
anden.
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C:
... Én fra kliken. Ikke flere øgenavne. Pæn og friseret. Stine og 
Jette. De kan ikke få børn, men de har en hund.

B:
... Hunden kalder de idag for Kazz. Mit gamle kælenavn i kliken. 
Det gjorde nas.

B henvender sig til C.

B:
Du er ikke den ondeste af os. Der er én, som er værre end os alle 
tre tilsammen. Èn med rygsækken fuld af fiasko, frustration... Og 
et koldt intellekt! Jo mere rødvin, des mere vrede. Shh!

C:
Jeg er bange.

D:
Skynd jer – stop uret!

B:
Det er for sent!

B, C og D falder ned fra stolene, og kravler 

alle tre igennem benene på A, der smilende 

sætter sig ved bordet, og tager fat i æggeuret.

A:
Vuf-vuf!

Hvis der stadig er tid tilbage på æggeuret, 

så stopper A det.

Blackout.
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