½LELUJA
FØRSTE BILLEDE
Stor Opstandelse:
Stenen vælter med et brag. Efterlader et hul i bagtæppet eller lignende. En
lettere fortumlet Divus kigger ud.
DIVUS:

½LELUJA?

Sandra ind fra højre. Sætter sin grønne bærepose fra sig. Divus forsøger at
råbe hende op, med et svagt:
DIVUS:

½LELUJA!

Sandra er virksom. Rejser stenen op på plads. Som en selvfølge. For næsen
af Divus, som hun ikke ser. På bagvæggen projiceres en taleboble fra
graven: ½LELUJA?
Englen ind fra venstre. Det er Vulva. Hun har en i-phone i hånden.
VULVA:

Litra 117.

DIVUS:

½LELUJA?

VULVA:

Litra 117 (hun ser sig omkring) C, D, E, F .. ? Er det her?

Englen er klædt som kirkegårdsgraver; men barfodet og bærer vinger.
Sandra bemærker hende, hun bemærker ikke Sandra.
SANDRA:

GOD MORGEN! Stenen var væltet.

VULVA:

Nordre? Vestre? Er det her?

Englen får øje på Sandra, og hilser:
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VULVA:

Vær hilset!

SANDRA:

Hej!

VULVA:
Frygt ikke!
Se! Jeg forkynder Jer glædeligt budskab!
DIVUS:

½LELUJA?

SANDRA:

Stenen var væltet...

VULVA:
Jeg kom for sent. Jeg tog fejl.
Grav nummer 117 – C, D, E, F .. ?
G PS...
Jeg kom for sent. Jeg tog fejl.
Jeg trode det var Nordre
Jeg tog fejl. Jeg tog fejl.
Er det her? Det ligner!
Englen viser Sandra billedet på sin i-phone. Sandra finder et papir frem fra
bæreposen, og bekræfter:
SANDRA:
Det er her. Grav no. 117 [hundred å sytten].
Min mands grav. Divus Madsen. Se: Jeg har skødet med.
VULVA:
Jeg kom for sent. Jeg tog fejl.
Jeg trode det var Nordre
Der hang en helikopter
jeg var tæt på at flyve ind i den
Nyhedshelikopteren fra TV2
Den hang over Nordre Kirkegård
- jeg trode det var dér.
Divus kommer til syne ved bagtæppets højre kant. Titter frem. De ser ham
ikke.
VULVA:
Men jeg tog fejl, det er her!
Det er Vestre!
Grav nummer 117.
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Sandra peger på indskriften. Og på sin grønne kvittering.
VULVA:

Jeg bringer budskab fra Høje Himle:

SANDRA:

Stenen var væltet...

Englen samler sig sammen. Nu skal det kundgøres:
VULVA:
Din mand er ikke her ..
Han er ikke her!
Han er
OPSTANDEN!
HALLELUJA!
DIVUS:

½LELUJA??

SANDRA OG VULVA:

HALLELUJA!

VULVA:

Han er
OPSTANDEN!
fra de døde!

SANDRA OG VULVA:

HALLELUJA!

DIVUS:

½LELUJA.

SANDRA:

Opstanden? Fra de døde?

VULVA:

Opstanden! Til stor Herlighed!

DIVUS:

½LELUJA.

SANDRA:
Men jeg har lige betalt
for de næste otte år.
Hun viser sin grønne kvittering frem. Vulva tjekker sin i-phone.
VULVA:

Jeg kom for sent. Jeg beklager.

Divus kommer frem på scenen.
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DIVUS:

½LELUJA.

VULVA:

God morgen!

Sandra lægger kvitteringen ned i posen og tager de medbragte blomster op.
Kigger på dem. Rækker dem til Divus.
SANDRA:

Til Lykke!

Hun ser fra Divus til englen, fra englen til Divus. Tager tre krus op, og
termokanden. Kommenterer de tre krus:
Jeg har taget en tår kaffe med.
Man ved aldrig. Man ka lisså godt
hvis nu noen
hvis nu noen...
DIVUS OG VULVA: ½LELUJA.
SANDRA:

- sku stå op igen...

Englen holder kruset frem:
VULVA:

Lidt sukker tak /

Sandra finder det frem:
SANDRA:

- fra de døde.

Vulva:

Har du fløde?

SANDRA:

Hvilken kaffe byder du uventede gæster? /

Hun hælder op for Divus. Som drikker. Langsomt. Synger med død stemme:
DIVUS:

Der er ingenting der liver op som en god kop kaffe.

SANDRA OG VULVA: Divus Madsen / Halleluja! / er opstanden / Halleluja /
fra de døde / med sukker og fløde / Halleluja / Halleluja
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ANDET BILLEDE
Budskabet:
Gaia står ved sit computerspil. Skærmen bag hende viser spillets mønster.
Hun spiller med en i-phone i hånden. Sandra kommer ind fra venstre. Bag
hende Divus med en kop kaffe, knap nok vågen; han sidder i en kørestol.
GAIA:

Yesss!
Yesss yess yess!!! Tag DEN!
Døøøø! Dø, din motherfucker!
Fuck! Fuck fuck fuck fuck fuck!!
Jeg dør!

SANDRA:
GAIA:

(bestyrtet): Gaia!? Hvad sir du??

Ro på! Jeg døde. Men det gør ikke noget
– jeg har heldigvis
to liv igen!
Jeg tar revanche! Bare vent og se!
Se:
Det er den der lille haletudse
dér
som vi spiller om

SANDRA:
Gaia
– jeg har en nyhed
GAIA:

Øjeblik! Time Out! Hold it, hold it!
Yess. Fuck! Yesss yess yes!
Den ER der!
Jeg nåede det! Se: Ægget blinker rødt.
Den er i kassen! Jeg vandt!
Nummer Et, numero uno, Number One
ud af seksten millioner otte hundrede og seks og halvtreds tusinde
fire hundrede og fjorten.
Get a Life! GET A LIFE!
BINGO!
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SANDRA:
GAIA:

BINGO?

Ja, BINGO –
BINGO er spillets navn.
BINGO er det største. Alle spiller med.
BINGO – Spil dit eget spil! Skab dit eget liv!
BINGO!
Ingen klamme og kommercielle fiduser.
BINGO - det fedeste!
BINGO – det cool’este!
BINGO – HAN er helt sin eg’n.
BINGO!!
Nå.
Du har en nyhed? Var det ikke
det du sagde?

SANDRA:
En meget mærkelig nyhed,
lidt svær at forstå...
Det handler om din far:
HAN ER OPSTANDEN!
Gaia er beskæftiget med at lukke skærmen ned. Hun taster på sin i-phone, og
deler ubesværet sin opmærksomhed mellem den og Sandra.
GAIA:

Det ved jeg

SANDRA:

HAN ER OPSTANDEN FRA DE DØDE

Sandra står halvt vendt mod Divus, som hun vil vise frem.
DIVUS:
GAIA:

½LELUJA!

Ja, det ved jeg. Det stod på FaceBook
For snart en time siden.

SANDRA:

På FaceBook?

GAIA:

Hej far! Du har tabt dig.
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DIVUS:

½LELUJA!

SANDRA:
Men englen sagde det sku komme nu
i TV-AVISEN
Ka vi se den på samme skærm?
Der hvor du lige spillede BINGO?
Gaia holder sin i-pad frem og forklarer.
GAIA:

Ja! Det ved du da godt!!
Se! den ka det hele: NYHEDER, film, computerspil, Facebook
telefon og radio, spille musik, sende opera, ta billeder,
styre din støvsuger og husets lys og varme.
mikroovn, vaskemaskine lave en kop kaffe
– cappucino, latte, espresso, americano –

DIVUS:

Der er intet der liver op som en god kop kaf...

SANDRA:
Din far ku vist godt bruge en kop
god gammeldags...
GAIA:

Halli, Hallo!!

DIVUS:

½LELUJA!

GAIA:

Joke! Joke, joke, joke!

SANDRA:

Det passer ikke? /

GAIA:

Velkommen til
... det 21. århundrede

SPEAK:

.. NYHEDERNE /

’Det 21. århundrede’ og ’Nyhederne’ siges oven i hinanden. Dermed er der
gjort klar til Tredje Billede.
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TREDJE BILLEDE
Sensationen:
Super-Egon og Overlægen i en TV-indramning. Bingo dukker op her for
første gang, men han er blot kulisseflytter, stage hand, sørger for rammen.
Vi ser dem fra top til tå, men rammen indrammer den øverste del af dem. De
står over for hinanden. For en tid glemmer vi alt om Gaia, Divus & Sandra.
SUPER-EGON:
Hele dagen har vi haft
vores Nyhedshelikopter svævende over
hovedsædet for den verdensomspændende
virksomhed X-DONOR [udtales engelsk-agtigt].
Vi hører et svagt tokketokflipflop, skærmen viser luftbillede af virksomheden.
Vi aner Nordre Kirkegård ude i hjørnet.
Angela, du står foran X-DONOR –
hvad sker der lige nu?
Vulva helt ude ved scenerammen, i reporterkluns. Eller hvor vi nu finder på
at stille hende. Hun er både på scenen og vises, som tegning, på skærmen.
De to taler et par steder i munden på hinanden, forsinkelser på linjen.
VULVA:
Ja, Egon, jeg står her foran hovedsædet
Der sker ikke så meget i øjeblikket, Egon, men stemningen
er fortættet
vi venter hvert øjeblik en udtalelse fra X-DONOR’s
Pressechef
om det nye sensationelle gennembrud
i den medicinske forskning
som har sendt X-DONOR’s aktier på himmelflugt
da det blev kendt på Børsen for bare et par timer siden.
Eksperterer vurderer at virksomheden ...
SUPER-EGON:
Angela?
Ka du høre mig? /
VULVA:

Egon?

Ja? /
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SUPER-EGON:

Angela? / jeg ville bare spørge .../

Bingo styrer rammerne. Nu sørger han for lys på Sandra, Divus og Gaia.
Divus er faldet i dyb søvn.
SANDRA:
Hun ligner min engel. Ved gravens sten.
Men hun mangler vingerne.
Det dér må være noget andet. En helt anden
sensation
GAIA:

Måske har det været der.
Ska vi starte forfra?

SANDRA:
GAIA:

Ka man det?

Det ligger i boksen
Vi kan spole frem, gå tilbage, sætte den på pause.

SANDRA:

Ka man det?

Gaia trykker på fjernbetjeningen og spoler TV-udsendelsen tilbage til start:
SUPER-EGON:
NYHEDERNE – godaften!
Hele dagen har vi haft
vores Nyhedshelikopter ...
GAIA:

Nej! Det er det samme.
Vi spoler frem

Gaia griber fjernbetjeningen igen. Lys på begge sider af scenen. Super-Egon
har fast forward bevægelser, og stemmen går op i det høje leje.
SUPER-EGON:
Viburlullehujepludrylledylledi
.. ] verlægen hos os her i studiet.
Kan du kort forklare
hvad jeres sensationelle opdagelse går ud på?
Bagskærmen viser noget passende grafik i det følgende, gener på DNAstrengen, enkelte markeret med rødt, mens Overlægen forklarer.
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OVERLÆGEN:
Det Forskerhold, jeg leder, | har søgt i mange Aar nu;
vi jagtede et Gen, | som alle Mensker bær
et Sted paa din og min | og alles DNA-streng.
Et ganske særligt Gen, | som disponerer hver
og en for Alderdom!
Vi fandt det! | Et Gennembrud
for Lægevidenskaben!
Nu har vi Svaret | paa Alderdommens Gaade,
baade
dens Aarsag, men sandsynligvis | et snarligt Bud
paa en Kur!
SUPER-EGON:
Det vil sige?
Herefter skal vi ikke mer bære på
alderdommens gener? [sjener]
OVERLÆGEN:
Paa Alderdommens Gener [gener]?
Nej! | det skal vi ikke
– ikke det, der ligner!
Vi screener
SUPER-EGON:
BREAKING NEWS!
Alderdommen afskaffes af X-DONOR Verdensfirmaet, som indtil nu
har været førende inden for
Kunstig Befrugtning. Og indtjent
mange milliarder.
X-DONOR fryser æg
de fryser sæ...[d]
GAIA:

Nu frøs de.
Billedet frøs.

Super-Egon sidder med åben mund, midt i ordet ’sæd’. Også Overlægen er
stivnet. Divus sidder stadig og halvsover. Gaia prøver med fjernkontrollen.
SANDRA:

Divus! Vågn op! / Du skal vågne!

DIVUS:
Der er ingenting der liver op /
som en god kop kaf / god kop k / ingenting /
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Sandra skænker ham en kop kaffe.
På skærmen spørges der: VIL DU AFBRYDE TIDSFORSKUDT TV? OK
Gaia maser med fjernkontrollen. Bingo peger på OK.
GAIA:

Ja jeg vil! OK, OK, OK!

Super-Egon og Overlægen er igen i bevægelse. Vi er rykket frem til senere i
Nyhedsudsendelsen, og Overlægen bevæger læberne; men lyden indfinder
sig først et par sekunder senere.
OVERLÆGEN:
.. ] vi screener for Klumpfod og Haartab
for Tonedøvhed | Ølvom og Tobak.
Der er ingen Grund til Snak:
Vi er paa Vej til | at udfri hele Menneskeheden
fra Alderdom.
Nu er det kun et Spørgsmaal |
om Tid
før vi kan udrydde Døden!
Divus Madsen blev lysvågen, da Gaia afbrød Tidsforskudt. Nu giver han
klar besked.
DIVUS:
Nej! Nej nej nej!!
Sluk!
DE TO PÅ TV:
DIVUS:

Han gør det igen! Overlægen gør det igen, hver gang!

DE TO PÅ TV:
SANDRA:

BREAKING NEWS! /Evig ungdom! / Held med dit helbred!

Evig Ungdom / Et sandt mirakel /

Overlægen stjæler billedet! /

BEGGE:
Han gør det igen / Stjæler billedet / Min sensation
/ blev til hans store Nyhed /
DIVUS:
Nej!! Gør noget!
Sluk for det fjernsyn!
Gaia slukker. Alting slukkes.
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FJERDE BILLEDE
Folkedybet:
Bingo står ude ved venstre sceneramme og tæller. Overlægen møder sin
kone ved højre.
OVERLÆGEN:

Saa du mig paa TV? Hvordan gik det?

PYSKOPØJTEN:
Du gik rent igennem. Alle så dig.
Alle hørte dig. Dagens bedste
seertal.
Ikke sandt, Bingo?
Bingo giver tegn fra sin plads, tommelfinger i vejret; han er færdig med at
tælle.
Du har gjort
århundredets opdagelse.
Nobelprisen venter!
Ikke sandt, Bingo?
Bingo giver på ny tegn, begge tommelfingre op.
Vores verdensomspændende virksomhed
X-DONOR
blev en sensation på Børsen
i dag.
Ikke sandt, Bingo?
Bingo giver sejrstegn, armene i vejret.
OVERLÆGEN:

Bingo!?

PYSKOPØJTEN:
BINGO! Ungdommen elsker ham.
Vi har købt ham
og alle hans ydelser
til brug for
X-DONOR:
Markedshits,
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megatrends,
seertal...
Nu er han vores mand.
Bingo løfter på hatten, de to trykker hænder.
OVERLÆGEN:
Han kender Folkedybet? Ved, hvad der rører sig?
En dybt værdifuld Viden. | Men hvad siger han?
Bingo har indledt en lille mime. Han tegner en billedramme i luften. Så
tæller han 1, 2, 3, 4 ved at holde fingrene op foran Overlægen. Og baglæns
igen ned til 1, og peger med den anden hånd bagud. Pyskopøjten forstår
ham ubesværet, og oversætter.
PYSKOPØJTEN:
Vi er tilbage
i Første Billede.
Noget hændte i Første Billede.
Bingo fører malende højre hånd hen over struben, som et snit.
PYSKOPØJTEN:

Noget hændte. Noget mindre heldigt ...

Bingo mimer nu Genopstandelsen. Korslagte arme, lukkede øjne, som han
pludselig åbner, stirrende.
OVERLÆGEN:

Faldt Folk i Søvn? | Mens de saa mig?

Bingo ryster på hovedet, skærer halsen over på sig selv igen, voldsomt.
Mimer igen, lynhurtigt: Tyk mand, der rejser sig
Det er værre. Det er meget værre. Jeg tror minsandten
det er Divus!
Nu igen. Han er umulig
at holde nede: Han har tilladt sig
allerede i Første Billede
at
genopstå fra de døde!!
OVERLÆGEN:

En Katastrophe!
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Bingo peger over mod venstre sceneramme. Spotlys på Divus.
PYSKOPØJTEN:
BEGGE:

Det kan han ikke!

Det kan han ikke / en Katastrophe / han stjæler billedet

Bingo følger med, mimisk.
PYSKOPØJTEN:

Han er opstanden /

OVERLÆGEN:

helt uvidenskabeligt /

PYSKOPØJTEN:

men meget meget folkeligt /

OVERLÆGEN:

en Katastrophe /

Bingo peger igen. Spotlyset tændes for anden gang: Der står Divus, Sandra
og Vulva, som nu er studievært.
PYSKOPØJTEN:

Og nu i aften er han med i...

(fortsætter direkte over i Femte billede:)
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FEMTE BILLEDE
AftenSjovet:
Vulva er kommet i studieværtinde-klunset.
VULVA:
AFTENSJOVET! Velkommen!
Vi har hørt mange historier
her i studiet gennem årene.
Men de to gæster vi har besøg af i aften ka jeg love for
- deres historie slår alt!
OVERLÆGEN:

Sluk! Sluk for det Fjernsyn! Vrøvl & Sludder!!

Overlægen forlader scenen i affekt. Bingo skærer igen halsen over på sig
selv. Sandra står og børster Divus lidt af, han er stadig jordslået.
Pyskopøjten slutter sig til.
VULVA:
Sandra:
Kan du fortælle hvad det er I to har oplevet?
SANDRA:
Jamen
det er jo min mand.
Han er stået op fra de døde.
OVERLÆGEN (råber fra kulissen):
Vrøvl & Sludder!!
Sludder & Vrøvl!!
Folk opstår ikke fra de døde! SLUK for det Fjernsyn!
VULVA:
Fortæl os, Divus:
– hvordan føltes det?
DIVUS:

Det var en stor forbedring.

VULVA:

Du genopstod?

DIVUS:
Jeg følte mig plusli
meget levende.
VULVA:

Det du kom fra var mindre morsomt?
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DIVUS:
Et hul i jorden!
Så stod jeg op.
Og dér stod min kone.
SANDRA:
Han så jo rædsom ud.
Men jeg havde taget
lidt kaffe med
DIVUS:
Der er ingenting der liver op
som en god kop kaffe!
SANDRA:

Nu skal han bare huske å ta sine piller

Bingo kommer med en kop kaffe. Divus bringer sin hyldest til livet.
DIVUS:
Livet er bedre end:
Alternativet!
Kloden ER
det bedste sted i verden.
Livet ER
en rigtig god idé.
Her er græsset altid grønnest,
her er blåt det allerblåeste
vi har!
Luften blåner, græsset grønnes,
blæsten blæser, solen skinner
og livet leves
hele livet!
Det er skønt at være til!
Man sku aldrig være andet!
VULVA (forsøger at komme ind med et nyt spørgsmål):
Du-a, du-a, du var død??
DIVUS (upåvirket, lader sig ikke afbryde):
Hvem skabte alt?

Hvem fandt på det?
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Hvem fik i tidernes morgen denne
fuldstændig geniale
og storartede idé: Der blive lys?
Det gjorde JEG!
Alt var tomhed. Ingenting fandt sted
ude i det tomme rum.
Jorden var øde, græsset var støj,
solen en gang røg.
Men så kom JEG: Fra nu af fandtes JEG
samt hele kloden!
Hér og ingen andre steder blev livet til.
Og støjen blev lyd.
Det er skønt at være til!
Man sku aldrig være andet!
VULVA (kommer endelig igennem):
opstået fra de døde!
DIVUS:

Du-æ, du-æ, du er

½LELUJA!

VULVA:
Lad os høre eksperten:
Hvor usædvanligt er det?
PYSKOPØJTEN:
Undersøgelser har vist
i de senere år,
at det forekommer hyppigere,
end videnskaben har været vant til
at tro.
VULVA:
Lige før vi gik på betroede du mig at
denneher genopstandelse
det er endnu en af
lægevidenskabens triumfer?
PYSKOPØJTEN:
Behandlingen er endnu kun
på forsøgsstadiet.
Men resultaterne tegner lovende:
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Det er kun et spørgsmål om tid
før vi kan udrydde Døden!
DIVUS:

½LELUJA!

VULVA:
Holder det? Jeg mener lige nu
er det vel nærmest et
mirakel?
PYSKOPØJTEN:
Livet mener du?
Der ER jo visse
bivirkninger.
Det kan ikke undgås.
Derfor yder vi også
professionel hjælp:
Livet er ikke
for amatører.
VULVA:

Professionel hjælp?

PYSKOPØJTEN:
Piller!
Når man er genopstået
– eller ”genopstanden”, som vi siger
blandt fagfolk –
viser erfaringen, at man kan
få ondt i livet.
VULVA:
Men osse det
kan I behandle?
AftenSjovets logo blinker lystigt, mens Vulva vender sig mod Sandra og
Divus
VULVA:
Lad os høre dig, Sandra
hvad videnskaben har gjort
for dig og din mand?
SANDRA:

Det er et mirakel!

DIVUS:

Et mirakel!
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SANDRA:
Og lægerne gir ham al den
omsorg
han behøver:
DIVUS:

½LELUJA!

BEGGE:
Resurrex og Dinormin og Problematinol plus
Nekrofiloderm –
Opbevares utilgængeligt for børn
SANDRA:
Se: De to blå her
er for fordøjelsen. Mens de her små brune
virker mod forstoppelse.
Der er jo ikke kommet noget
igennem
i lang tid...
Og denne røde
holder humøret oppe.
De fire grønne er til å sove på.
Den aflange der
er når han vågner.
De gule
som han ofte glemmer å ta:
De hjælper ham til at huske.
DIVUS:

½LELUJA!

BEGGE:
Resurrex og Dinormin og Problematinol plus
Nekrofiloderm –
Følg altid lægens anvisninger
SANDRA:
Kapslerne her
smører leddene,
tre mod smerter, fire mod kramper, fem mod
aften
og denne her, som er lidt stor,
er for at forebygge bivirkninger
fra alle de andre.
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DIVUS:

½LELUJA!

Studieværten runder af. Sandra er færdig med sit omstændelige svar.
VULVA:

AftenSjovet præsenterede
ET M IRAKEL!
Tak til alle jer
som var med!
Og tak til seerne
som hang på!

På bagskærmen står: AFTENSJOVET PRÆSENTERES AF X-DONOR.
Under Vulvas sidste replik snakker alle medvirkende sammen på den
løsagtige måde, som vi nu slutter den slags udsendelser med, mens Bingo
lukker ned for studiet.
ALLE:

Et mirakel / Husk hans piller / Det gik jo meget godt /
½LELUJA! / Ska man tro på den slags / Omsorg! Altid omsorg
/ Selv troede jeg vist bare / En god kop kaffe
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SJETTE BILLEDE
Spam:
Gaia sidder med sin bærbare. I kulissen står Super-Egon med en megafon.
Han vil nu fungere som speak – eller recitativ i rapper-stil – på de
tekstmeddelelser, som Gaia reagerer på.
GAIA:

Spam! Spam spam spam!!! Damn!

En elektronisk plingplang-lyd. En computermeddelelse kommer op på
skærmvæggen.
SPEAK:
BINGO – ungdommens cyberspace idol!
BINGO – uafhængig spil-producent
BINGO – trendspotter, IT-innovatør
BINGO, BINGO, BINGO –
vi har købt ham!
Fra i dag er han en del af
Verdensfirmaet X-DONOR.
Gaia rejser sig, hun er arrig nu. Hendes arrige arie krydses af speak.
GAIA:

Det der
det gør du bare ikke!! Nej, nej, nej!!
Ikke dig! Ikke BINGO!

SPEAK:
Vores kundepolitik er den samme:
Vi garanterer fortsat fuld beskyttelse af dine data,
af dit privatliv!
GAIA:

Hvad sker der lige??
Er de gået hen og blevet kommercielle
hele bundtet? Jeg nægter / Ha! /

SPEAK:
Vil du bevare
din identitet på Nettet?
Så skal du bare klikke
GODKEND. GODKEND. GODKEND.
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Her går Gaia i stå. Hun skal vælge. Computerskærmens klikfinger peger på
GODKEND.
GAIA:

Skiderikker!
De har taget magten!
Bestemmer alting: Hvis jeg vil spille, hvis jeg vil findes,
er der kun én ting,
jeg kan gøre!
Ha! HahahaHA?

SPEAK:
Du har fem,
Du har fem,
Du har fem ulæste beskeder.
GAIA:

Skiderikker!
De har taget magten!
Bestemmer over mit hele liv!!
Skiderikker!

SPEAK:
GAIA:

Nye spil! Nye apps!

De har taget magten i hele verden! Hvis jeg vil findes
vil de ha mit klik
med alt hvad der følger

SPEAK:
Nu ka du få Latest News
direkte til din i-phone.
GAIA:

Hvad kan vi gøre?
De får jo copyright over alt,
over selve eksistensen,
hvis det slår klik nu
for hele verden!
Hvis hele verden
nu slår KLIK.

SPEAK:
Med den nye fantastiske Nyheds-app
kan du selv designe din virkelighed:
Phoney News! Phoney News! Phoney News!
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GAIA:
SPEAK:

Jeg gør det ikke! Jeg nægter!!
Dine Nyheder, når du vil, hvis du vil, og kun dem, du vil. /

Gaia stirrer ud i luften. Super-Egon fortsætter med sin speak eller sit
recitativ, der ord for ord svarer til tekstmeddelelserne på skærmvæggen.
Også ordene ’Jo det har vi / faktisk’, som vi kommer til om lidt. De følges af
et skærmsymbol, som viser en megafon.
GAIA:

Jeg nægter!! Jeg gør det aldrig! /

SPEAK:
Vi har desværre konstateret:
Du har endnu ikke klikket på GODKEND.
Derfor blir forbindelsen afbrudt ...
GAIA:

Nej! Det kan I ikke!

SPEAK:

... om ti sekunder.

GAIA:

Det må I ikke!! Det har I ikke lov til!

SPEAK:

Jo det har vi
/ faktisk.

GAIA:

NEJ!!! Fuck! Fuck! Fuck! Stop! Lad mig lige...

SPEAK:
– fem fire tre to –
for sent!
Okay, du får en sidste chance:
Last chance! Last chance!
GAIA:

GODKEND! GODKEND! GODKEND!

SPEAK:
... en sidste chance for at genopstå.
Til Lykke. Til Lykke.
Nu er du tilsluttet alle vore tjenester.
Welcome back to the World!
Scenen fortsætter direkte over i Syvende Billede:
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SYVENDE BILLEDE
Parringsspillet:
Stor skærm bagest. Super-Egon kommer ind, trækkende Divus efter sig.
Divus bærer samme kluns som før, blot er kjolen med svalehaler nu rød, og
den mugne belægning erstattet af glimmer. Han stivner, indtil Super-Egon
om lidt sætter ham og de øvrige i spil. Alle deltagere i denne scene bærer
navneskilte. Super-Egon bærer en ti-femten stykker.
SUPER-EGON:
Om lidt blænder vi op for sæsonens
store reality show SÆD OG SKIK –
Programmet præsenteres af selve den genopstandne
Herre & Frelser - DIVUS MADSEN!
(imiterer Divus' stemme):
½LELUJA!
Divus vinker på den fjollede måde, man forventer i en TV-quiz. Hujen og
dåsebifald. Divus stivner igen. Super-Egon henter de tre kvindelige
deltagere (Gaia, Pyskopøjten og Vulva) ind på scenen.
SUPER-EGON:
Ideen her i SÆD OG SKIK er
at disse tre kvinder dyster om selve Livets Mening
– MAND & BØRN! –
og de kvindelige deltagere
– de meget meget kvindelige deltagere –
skal vælge mellem tre mænd
som ka gi dem det!!
Jubel. På bagskærmen dukker denne tekst op:
PROGRAMMET PRÆSENTERES AF VERDENSFIRMAET X-DONOR.
Super-Egon henter de to andre mandlige deltagere (Bingo og Overlægen Super-Egon er selv tredie deltager). Alle vinker fjollet - og stivner derpå.
SUPER-EGON:
Kvinderne ser ikke de mænd
som de skal vælge mellem.
Takket være ny elektronik
kan vi vise dem
præcis på den måde
som mændene gerne vil se sig selv!!
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De tre mænd indtager positur, nærmest som De Tre Tenorer - Bingo og
Overlægen stivner i deres stilling. Skærmvæggen viser de tre figurer fra
tegneserien, i samme positur. Super-Egon fortsætter sin instruktion.
SUPER-EGON:
… mens vi her på skærmen bagved
kan se dem som de virkelig er!!
(imiterer Divus’ stemme):
½LELUJA!
Er I klar? Er I friske??
De tre kvinder klapper og ler med nervøs forventning. Stivner.
Publikumsjubel.
SUPER-EGON:
Men før vi går i gang
skal jeg præsentere vores
Overdommer
den bedårende
Sandra
Super-Egon henter Sandra. Hun ser ikke henrykt ud.
SUPER-EGON:
Sandra er valgt til jobbet på grund af
sit enestående
klarsyn!!
Publikumsjubel. Super-Egon knipser med fingrene og sætter Sandra i
bevægelse. Selv indtager han pladsen som tredie mand.
SANDRA:
Og jeg skal så sige Velkommen
til denne fuldstændig
åndløse
spekulation i menneskets
allermest primitive
behov for at sidde og glo på
sine artsfæller, mens de
dummer sig.
Velkommen til SÆD OG SKIK
Endnu et knips fra Super-Egon, og alt og alle er sat i spil. På skærmvæggen
lyser skiltet med JUBEL. Ingen jubel høres. Efter et par sekunder tager
Super-Egon megafonen frem og speak’er:
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SUPER-EGON:

Ju-Bel.

Divus springer nu ud i rollen som konferencier. Han er forrygende
veloplagt, parat til at oversælge showet.
DIVUS:
½LELUJA! Er vi klar? Er vi friske??
Spillet begynder med disse tre
duftprøver som
kommer fra en af
De Tre Donorer.
Hver kvinde vælger nu sin
yndlingsduft
og retter så sit første spørgsmål til den hun tror
det er.
Er vi klar? Er vi friske??
Jubel. Pyskopøjten får et lille tonet reagensglas i hånden; lugter til det.
PYSKOPØJTEN: Uha!
Det er svært. Men jeg vil gætte på,
at denne her – kan det være –
uha!
Er det den smukke mand i midten?
Showmasteren røber ikke svaret. Overlægen står i midten.
DIVUS:

Og hvad er dit spørgsmål?

PYSKOPØJTEN: Det med udseendet –
det er ikke så vigtigt.
Men er du en mand, der vil kæmpe
for det, som du tror på?
Er Sandheden det vigtigste for dig
i hele verden?
Båååt!! Sandra trykker på dommerknappen. Pointtavlen skifter tal.
SANDRA: Svaret er forkert.
Vil den rigtige træde frem og meddele sit
26

ligegyldige
svar på dette ligegyldige spørgsmål?
SUPER-EGON:
Det er mig!
Jamen jeg synes skam at Sandheden
er en stor
bekvemmelighed!
Som vi netop har committed os til
i ledelsen af X-DONOR…
Båååt!! Sandra afbryder. Vulva får næste duftprøve og snuser. Hun udpeger
Super-Egon.
VULVA:
Jeg har valgt rigtigt. Det her må være
duften af dig!
Og mit spørgsmål her til dig er meget enkelt
mens jeg snuser:
Har du ikke
lige
unkedunket?
Endeløs jubel. Super-Egon nyder rampelyset.
SUPER-EGON:
Sorry babe!
Det der er ikke mig.
Vi to ku ellers –
Du sku ha duftet bedre
til glasset.
Båååt!! Overdommeren må indskærpe reglerne.
SANDRA: Fejl igen. Det er snyd
hvis manden gir udtryk
for følelser for kvinden
Bååååt!!
Strafpoint!!!
DIVUS:
½LELUJA! Vores Overdommer
er ubestikkelig!
Sandra, må vi få pointstillingen?
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SANDRA: I denne helt utroligt uspændende
første runde
har Gaia vundet.
Hun kan nu udpege
Nummer Tre Bingo
som aftenens lækreste lugt.
Gaia løfter glasset med duftprøven. Publikumsjubel.
DIVUS:
Og vi skal videre til anden runde!
Her vælger Gaia nu
hvem af de tre mænd
der synger bedst
når de om et lille øjeblik går i gang med at fortælle
hvem de hver især selv er!
Mine damer og herrer:
Vi går fra lugtesansen til høresansen.
Der blive lyd!!
Jubel og klapsalver. De Tre Donorer indtager igen deres kykeliky-positur,
skyder brystet frem, sender blikke til dirigenten.
OVERLÆGEN:

Jeg er Forsker. Jeg forsker.

SUPER-EGON:

Jeg er leder. Jeg leder.

De kigger nu på Bingo. Det er hans tur. Men han siger ingenting. De to
andre kigger på hinanden og Divus, og fortsætter sammen. Der er snart ikke
et øje tørt (jo, to – Sandras). De tre kvinder sidder betaget og lytter.
BEGGE:
Vi søger begge to Det Sande Liv!
Jeg er en Ægte Mand!
Her har du: Mit Sande Jeg!
Vælg mig!
KVINDERNE:
SANDRA:

Men vi må vide /

Nu må de vide /
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DIVUS:

Nu må de spørge /

KVINDERNE: Hvad tjener I?
Divus peger mod Overlægen. Han er mere end rede. Dernæst følger SuperEgon.
OVERLÆGEN:
I spør’ mig, hvad jeg tjener? | Nuvel,
– jeg tjener Videnskaben | jeg tjener Menneskeheden!
SUPER-EGON:
I spør mig hva jeg tjener?
Okay, la mig se: CONNECTING PEOPLE…
jeg tjener faktisk Millioner. Milliarder! Trillioner!!
Divus peger mod Bingo, men Bingo kan ingenting sige. Han peger mod det
store røde hjerte, han har på brystet. Så standser musikken. Total stilhed.
Bingo træder frem. Mimer. Gaia har rejst sig. Hun oversætter.
GAIA:

Jeg elsker dig.
Jeg så dig. Og mine knæ
begyndte at ryste.
Hjertet sad i halsen. Jeg
tabte
mælet.
Det var kærlighed
ved første blik.
Jeg kan ikke
gi dig mit hjerte
for du har det
allerede.
Det er dit.
Det er dit.
Jeg elsker dig.

Overdommeren har rejst sig. Sandra er endelig i bevægelse.
SANDRA: Hjertet har talt. Bingo har talt. Gaia
har talt.
Gaia og Bingo er aftenens Vindere.
Livet er godt.
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DIVUS:
Kan vi få
præmien ind!?
Alsangen lyder fortsat, mens Vulva – der har taget vanter og englevinger på
– frembærer en lille hygiejnisk udseende pakke, som ryger af kulde. Der står
X-DONOR på pakken.
DIVUS:
Førstepræmien fra vores
hovedsponsor
er denne helt gratis
sæddonation
med de mest udsøgte arveanlæg.
Gaia og Bingo fortsætter deres kærlighedsduet uden at ænse postyret
omkring dem. Bingo med armen om Gaia. Divus og Sandra ser lykkelige til.
Men Super-Egon forstår at spillet er tabt, nu hvor Bingo vælger kærligheden
til Gaia frem for X-DONOR.
DIVUS og SANDRA:
Til Lykke til jer begge to!
Tak for i aften
Hjertet har talt. Livet er godt. /
VULVA:
Hjertet har talt! Glædeligt budskab!
HALLELUJA!
SUPER-EGON:
Bingo svigter!
Vi købte ham
- men han vælger kærlighed og kildevand! /
PYSKOPØJTEN: Bingo svigter!
Livet er ikke
bare kærlighed og kildevand /
OVERLÆGEN:
Bingo svigter!
Fornuften bør raade
- og ikke Kærlighed og Kildevand. /
ALLE TRE: BINGO!!! / Kom tilbage! / Vi har købt dig! / Forræder!! /
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Gaia oversætter stadig Bingos mime, mens de følges ad arm i arm ud af
scenen.
GAIA:

Jeg kan ikke
gi dig mit hjerte
for du har det
allerede.
Det er dit.
Det er dit.
Jeg elsker dig.

Scenen opløses i denne polyfoni af kaos og skønhed. Lyset tones langsomt
ned.

PAUSE
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½LELUJA
OTTENDE BILLEDE
Livet:
Vi går i gang igen efter PAUSEN. Bagvæggen viser et stort billede af Bingo &
Gaia, de er lykkelige sammen.
Det er en reklame for verdensfirmaet X-DONOR:
VIL DU FORLOVES? RING NU!
Ottende Billede er et resumé i den nu yndede TV-stil. Super-Egon med front
ud mod publikum.
SUPER-EGON:

Tidligere i ½LELUJA … !

De andre går frem og tilbage mellem hinanden og drejer hovedet ud mod
salen i det øjeblik, hvor de en for en afleverer deres ualmindeligt korte
bidrag.
VULVA:

Han er opstanden!

DIVUS:

½LELUJA

VULVA:

Godmorgen!

SANDRA:

Til lykke! – Jeg har taget en tår kaffe med!

DIVUS:
Der er ingenting der liver op
som en god kop kaffe!
OVERLÆGEN:
GAIA:

En Triumf for Lægevidenskaben!

Jeg elsker dig

PYSKOPØJTEN:

Nej nej! Vi taber millioner!
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SUPER-EGON:

Milliarder!

Bingo danser en lille lykkelig runddans, Gaia ser betaget på ham.
OVERLÆGEN:
SANDRA:

Hvad sker der? /

Hjertet har talt /

OVERLÆGEN:

Hvad sker der? /

SUPER-EGON:

Socialister! Ekstremister! Terrorister!

VULVA:

Det er Gaia & Bingo /

SANDRA:

Hjertet har talt /

SUPER-EGON:

Socialister! Ekstremister! Terrorister!

VULVA:
Gaia & Bingo
har gjort oprør /
ALLE:

BINGO!!!

Bingo letter på hat, udfører en lille dans med umisforståelige coitale
bevægelser indlagt.
VULVA:
De har startet
en ny bevægelse
over hele verden!
GØR DET SELV!
RESTEN:

BINGO!!!

Bingo foretager en rundbuebevægelse med hænderne over sin mave, og
peger på Gaia. Hvor er Gaia? Hun kommer ind igen i det samme – med
mave på.
ALLE:

BINGO!!! BINGO!!! BINGO!!!
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NIENDE BILLEDE
Bankerot:
Bagvæggen er Nyhedsstudiet. Et tekstbånd oplyser, at ’Kloden er bankerot.
Verdensrummet er bekymret.’
PYSKOPØJTEN:

Hvordan kunne det ske?

OVERLÆGEN:

Jeg vil ikke høre om det!

VULVA:
Det er Gaia & Bingo og deres den nye
GØR-DET-SELV Bevægelse!
Folk vil selv – det står i alle bladene og bliver sendt
på alle kanalerne.
PYSKOPØJTEN:

Hvordan kunne det ske? /

OVERLÆGEN:

Jeg vil ikke høre om det! /

VULVA:
Hele verden gør det.
Bager selv deres brød
Tar trapperne i stedet for
elevatoren /
PYSKOPØJTEN:

Nej!! /

OVERLÆGEN:

Jeg vil ikke høre om det! /

VULVA:
De tar toget i stedet for at flyve,
tar cyklen i stedet for bilen /
OVERLÆGEN:

Jeg vil ikke høre om det! /

VULVA:
Går ud og ser på solnedgangen
- skønt de ka få den i den allerbedste sendetid
på både
TV og Twitter og FaceBook /
PYSKOPØJTEN & OVERLÆGEN: Nej! / Jeg vil ikke høre om det! /
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VULVA:
GØR-DET-SELV Bevægelsen har bredt sig
over hele Jorden.
PYSKOPØJTEN:

Hvordan kunne det ske? /

OVERLÆGEN:

Jeg vil ikke høre om det! /

VULVA:
Kongehusene føder selv deres
børn, amning
er blevet den nye trend blandt forstadsfruer.
Rugemødre over hele verden klager
over stigende
ledighed /
PYSKOPØJTEN & OVERLÆGEN: Nej! / Jeg vil ikke høre /
VULVA:
Eksperterne forudser
at Krisen vil blive langvarig.
Alverdens ledere samles her til aften
til møde.
Det hele begyndte
i det små, da disse to /
PYSKOPØJTEN & OVERLÆGEN: Da disse to, da disse to /
VULVA:
... da disse to helt almindelige mennesker
Gaia & Bingo /
PYSKOPØJTEN & OVERLÆGEN: Bingo & Gaia /
VULVA:

sagde Nej /

PYSKOPØJTEN & OVERLÆGEN: sagde Nej, sagde Nej /
VULVA:
Men ingen kunne forudse at oprøret
ville brede sig til hele verden.
Morgendagens menneske
vil leve selv, lave sine børn selv, bære sine sorger
selv
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PYSKOPØJTEN:

Nej, nej, NEJ, NEJ!!!

OVERLÆGEN:
Disse, disse, disse
’Bio-Fundamentalister’
de har jo ikke, hvordan kan de, de har jo ingen ...
jeg mener:
Hvordan gør de?
VULVA:
Eksperterne udelukker ikke,
at Bevægelsen
kan have forbindelse
til andre
globale terrornetværk.
OVERLÆGEN:

Hvordan gør de?

Pyskopøjten hvisker ham i øret.
Laver børn?!?
Uden os ???!?
Kan man det ??!? Men det er jo ... Pornographi!
VULVA:
Bedstemødre over hele verden
slutter sig til Bevægelsen. De vil ha...
PYSKOPØJTEN & OVERLÆGEN: De vil ha, de vil ha børnebørn!
VULVA:
... børnebørn, kræver de.
Lægevidenskaben har spillet fallit, påstår de:
Det eneste der nu er tilbage er
Gør-Det-Selv Bevægelsen, siger de
PYSKOPØJTEN & OVERLÆGEN: Gør Det Selv, Gør Det Selv!
VULVA:

De vil gør’ det selv. De vil leve selv.

PYSKOPØJTEN & OVERLÆGEN: Uden os!? Uden os!?
VULVA:

De vil dø selv
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PYSKOPØJTEN:

Jeg har det!

Alle standser op. Billedet fryser, generalpause. Nu venter vi på at høre
løsningen.
Jeg har det!!
DE TO ANDRE:

Hun har det!

PYSKOPØJTEN:
Jeg har det!
Folk behøver os
alligevel!
DE TO ANDRE:

Alligevel?

PYSKOPØJTEN:

Selvfølgelig! Selvfølgelig!!

ALLE TRE:

Selvfølgelig!?

PYSKOPØJTEN:

Vi gør det selv!!

DE TO ANDRE:

Vi gør det selv!!???

PYSKOPØJTEN:
Du sagde det lige før, de vil ’dø selv’!
Det kan de ikke! Det tør de ikke.
Medmindre ...
DE TO ANDRE:

Medmindre?

PYSKOPØJTEN:
Vi overtar Bevægelsen!
Vi tilbyder dem en
Verdensreligion!
ALLE TRE:

Vi skal gi dem, vi skal gi dem

PYSKOPØJTEN:

en Verdensreligion!

ALLE TRE: Noget de kan tro på!!
½LELUJA!
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Overlægen tænder for TV. Super-Egon begynder på de Nyhederne. Imens
danner de tre andre lydgruppe under ham.
SUPER-EGON:
Verdensbanken har nu anmodet åndelige ledere
fra hele verden
om hjælp.
Krisemødet er netop slut.
DE TRE ANDRE:

Depression / recession /

SUPER-EGON:
/ Nu må vi bevare troen
på systemet. Vi må ikke miste
optimismen.
DE TRE ANDRE:
Tro og Håb /
/ Tillid / Hårdt arbejde
SUPER-EGON:
Besparelser /
og lettelser i topskatten /
og måske en lille krig /
DE TRE ANDRE:

Tillid / Hårdt arbejde / Tillid / Tro og Håb og Kærlighed.
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TIENDE BILLEDE
Troens rare Klenodie:
Gaia sidder og strikker. Bingo træder sine små trin til musikken. Scenen er
idyllisk. Gaia har kuglerund mave på.
GAIA:

Bingo!
Kom og mærk!

Bingo lægger sin hånd på Gaias mave, hun leder hånden til det rette sted.
Barnet sparker i moders liv. Bingo peger henrykt, og viser så os alle
sammen et superspark.
Du skal høre
barnets hjerte!
Bingo lægger øret til den kuglerunde mave. Han hører to hjertelyde, viser
han Gaia: Moderens egen rolige, barnets stakkato. Han lægger øret til igen,
og barnet sparker ham i øret. Han lader, som om han har fået en fuldtræffer.
Sandra kommer ind.
SANDRA:
Bingo, kan du hjælpe mig. Der er kommet
en mærkelig mail. Den blir ved med at dukke op
her i min Inbox.
Lyd af indkommende mail. Bagvæggen siger Spam. Bingo kigger på den
bærbare.
De skriver jeg har vundet.
GAIA:

Pas på med den slags. Det er spam!

SANDRA:
Nej,
ikke den her, det skriver de selv.
Til Lykke!
Du har vundet! Det står der:
Klik her.
GAIA:

Pas på! Rør den ikke! Det er spam!
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Ikke klikke! Det er spam!
Hvis du klikker
så har de dig! Pas på!
SANDRA:
Nej, ikke den her.
Det her er noget andet.
”Tro på os!”
det skriver de: ”Det her er ikke spam,
det er et tilbud om Frelse”
Se – det står skrevet!
En ny og endnu bedre Verdensreligion!
Sandra ser på sin spam mail. Hun ser på bagvæggen med Opstandelsen:
Bagvæggen viser Divus Madsen, som står op fra de døde i stråleglans, og
Vulva som engel.
Om lidt blir verden god [udtales ’go’]!
Lærredet løftes frem og op, som en baldakin. Fra scenens bagvæg sender
projektoren sit skærende lys lige ud mod publikum. I dette lys kommer Gud
til syne. Divus er i kørestol, sygeplejersken er Vulva med englevinger, som
går bag ham, triller kørestolen.
De to skiftes nu til at meddele indholdet i Sandras spam mail, Divus i stærkt
medicineret tilstand.
DIVUS:

½LELUJA!

VULVA:

’Du skal tro!

DIVUS:
½LELUJA!
’Jeg er opstanden. Enhver
som tror det
skal få den Helt Store Gevinst’.
Vulva lyder som de ubehjælpsomme tekster, vi får på nettet, med tilhørende
accent.
VULVA:
’Dag gode ven.
Jaj bruer dette medie til at underrette
hinanden
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om en transaktion med overførsel på
sixteen millioner otte hundrede thousand
U.S.-dollars
i min bank i China … ’
Sandra følger med i teksten, med viden om, hvad de vil sige. Bagvæggen
lokker med beløbet.
DIVUS:

’Og Det Evige Liv!’

Divus kæmper med matheden.
VULVA:
Greetings in the name of the Lord! /
I have a business proposal for you.
Further details back once I
receive your response …’ /
’Thanks for your understanding.’
SANDRA:

Det er svært at sige Nej til!

GAIA:

Rør den ikke! Det er spam!
Ikke klikke! Det er spam!

VULVA:

’Se jeg forkynder Glædeligt Budskab!’

SANDRA:

Det er svært at sige Nej

VULVA:

’enhver, som tror, skal ha ha ha .. ’

DIVUS:

½LELUJA!

VULVA:

’et Evigt Liv!’

Sandra giver Bingo plads ved den bærbare. Ingen af dem tror på disse
meddelelser.
GAIA:

Spam, spam, spam!

SANDRA:
Et evigt liv – på piller:
Resurrex og Dinormin og Problematinol plus Nekrofiloderm /
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VULVA:

’et Evigt Liv!’

DIVUS:

½LELUJA!

Lidt af en sangerdyst: Den skrantende Divus i kørestolen, og Vulva på
opgave som Engel. Hun skal helst også selv tro på det. Sandra vender
bunden i vejret på de sidste pilleglas, de sidste piller drysser ud.
SANDRA:
Alle pilleglassene
er tomme
Han fik den sidste her til morgen
VULVA:

Se! Jeg forjynder Glædeligt Budskab!

GAIA:

Det er spam!

VULVA:

Se selv! Han lever!

Hun puffer til Divus i kørestolen for at få lidt liv i ham, han hænger ud mod
siden, er måske ved at falde hen. Kørestolen har en glorie monteret, som hun
skubber til for at få lys i den. Det næste kommer mekanisk fra Divus, mens
Vulva coacher ham.
DIVUS:
Livet er bedre end alternativet.
Verden er et rigti godt
et rigti godt
Kloden
ER en rigtig god kop kaffe...
Det er skønt at være til! Man sku aldrig
aldrig aldrig aldri
VULVA:

Han lever! Hør, han taler til os!

DIVUS:
Der er ingenting
der liver op som en god kop kaffe ...
Sandra fører Divus frem til scenekant ud mod publikum.
VULVA:

Jeg bringer bud fra Høje Himle ...
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DIVUS:

Der er ingenting ...

VULVA:

Du skal tro. Din tro har frelst dig!

Vulva ser sig fortabt omkring. Energien i salgsarbejdet er sluppet op.
Divus sidder tilbage i sin kørestol. Vulva, Sandra og Bingo samles om Gaia.
GAIA:

Bingo! Kom og mærk
det lille bæst sparker!

VULVA:

Enhver der tror, skal få den Helt Store Gevinst!

GAIA:

Bingo! Kom og mærk!

DIVUS:

½LELUJA

Vi slukker for det billede.

43

ELLEVTE BILLEDE
Undergangen:
Projektionslærredet hæves, det skærende lys fra projektoren stråler lige ud
mod publikum i salen. Divus Madsen kommer til syne i kørestol. Med dræn
og drop og kørestang, som vi ser dem på sygehusene. Glorien er monteret på
stolen, den er tændt, men blafrer. Sandra styrer sin mand i kørestolen, og
styrer måske mere og mere af det, som sker: Super-Egon står med foldede
hænder foran Divus. Vulva bagest, som sygeplejerske med englevinger.
SUPER-EGON (i duet med sig selv):
Divus! Min Gud, min Gud!
Hjælp os i vor dybe nød!!
Hvad er det dog jeg siger?
Står jeg her og beder til Gud!?
Min Gud! Alt alt alt
er gået galt galt galt! Ak, vi arme syndere
i Livets Jammerdal!!
Hvad er det dog jeg siger, har jeg lige
kaldt os ’arme syndere’!?
O Divus! Hjælp mig, min Gud!
Jeg har solgt min sjæl til Fanden!
Jeg har osse solgt min krop.
Jeg solgte
den til lægevidenskaben for en
god pris.
Tyve gange Ophørsudsalg!
Hvad sker der for mig?
Jeg tilstår, jeg har svindlet
og bedraget!?
Det var forbavsende nemt.
Banken lånte mig straks de penge
jeg lige stod og mangled
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men nu ...
Alt alt alt er tabt!
Ak! Vi arme syndere!!
Hvad er det jeg har gang i?
Står jeg her og afslører mine løgne!?
Angrer mine synder!??
Umuligt! dét gør jeg aldrig!!
Tilgiv mig, Divus Madsen!
Gud, stå mig bi i denne time!!!
Jeg ber om Nåde!!?
ALDRIG! Aldrig nogensinde!!
Den dødeligt udmattede Divus Madsen prøver at komme på højde med sin
opgave, at svare ham. Sandra virker, som om hun dirigerer samtalen. Vulva
tilser ham.
DIVUS:
Okay! Jamen
så lover jeg
hvad var det nu /
Vulva hvisker ham i øret. Sandra står klar med termokanden.
Nå-ja! Et Evigt Liv!
SUPER-EGON:
Et evigt liv?
Jeg tænkte nu nok snarere på
en bankgaranti
på cirka hundrede milliarder
som jeg skylder væk...
DIVUS:

Okay! Jeg er Vejen... Vejen... Vejen

SUPER-EGON
Ak, vi arme, usle syndere!
Tilgiv mig, Divus Madsen!
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Super-Egon går i stå. Han ser mod Sandra, som skænker op for Divus.
DIVUS:

Der er ingenting, der liver op ...

SUPER-EGON:

Hvad er det dog jeg siger?
Har jeg lige kaldt os
’arme syndere’?
Står jeg her og
angrer mine synder!??
Umuligt! Det gør jeg aldrig!
Jeg ber om Nåde!?
ALDRIG! Aldrig nogensinde!

Divus! Divus! Hør min bøn!
Står jeg her og ber til Gud?
Min Gud! Tilgiv mig, Divus Madsen!
Jeg ber om nåde!?
Aldig nogensinde!
Ak! Vi arme syndere!
Hvad er det jeg har gang i?
O Gud! Hvad sker der med mig?
Er der en læge til stede?
Overlægen og Pyskopøjten træder ind. Super-Egon er rundt på gulvet. Men
nu forklarer Overlægen sammenhængen.
OVERLÆGEN:
Vi er ramt af den værste Krise
vi kunne rammes af. Det er Sandra | hun har faaet
sit Klarsyn tilbage | paa trods af min hæftige | Medicinering
Fire Timers dagligt Fjernsyn
PYSKOPØJTEN:
Det var lige netop det
der ikke måtte ske!
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OVERLÆGEN:
Dosis maa sættes op!
Nu maa det blive | ti Timers Fjernsyn
før hendes Klarsyn | naar at brede sig
SUPER-EGON:

Er det smitsomt?

PYSKOPØJTEN:
Det må standses
for enhver pris
Sluk for klarsynet, Sandra!
OVERLÆGEN OG PYSKOPØJTEN: Sluk for klarsynet, Sandra!
OVERLÆGEN:
Nej, nej, nej!
Nu gaar det galt | det er for sent | Sandras Klarsyn er som
et ComputerVirusAngreb paa hele Verden!
Paver bryder sammen og gaar af | Generaler gaar til
Bekendelse og Præsidenter gaar paa Skærmen
og siger Undskyld!
Super-Egon er ved at gå op i limningen. Pyskopøjten prøver at berolige
ham. Sandra følger det med sit udtryksløse klare blik.
SUPER-EGON:

O Divus! O Doktor! Nåde! Undskyld!

PYSKOPØJTEN:

Træk vejret nu! Dybt ned /

SUPER-EGON:

Nåde!!

PYSKOPØJTEN:

Træk vejret. Roligt! Tag hans puls

Overlægen tager Super-Egon om håndleddet.
SUPER-EGON:
Neeej!!! Ikke pulsen! Det er det sidste
jeg har tilbage! Tag alt andet!!
OVERLÆGEN:
Han er haardt ramt | Lægevidenskaben staar
magtesløs. Her hjælper kun | du Godeste!
De to andre falder ind her, alle tre på samme tid. Pyskopøjten sammenfatter
med få ord katastrofen.
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ALLE TRE:

Du Godeste!

PYSKOPØJTEN:
ALLE TRE:

Sluk for klarsynet, Sandra!!

OVERLÆGEN:
ALLE TRE:

Sandras Klarsyn har bredt sig!

Sluk for klarsynet, Sandra!!

SUPER-EGON:
ALLE TRE:

Gode Gud! Vi er alle sammen angrebet! Sandra!!!

Det må standses for enhver pris!

Tænd for fjernsynet, Sandra!!

Sandra peger på bagvæggen med fjernbetjeningen. Der står
”Tolvte Billede – FORLØSNING.”
Slutbilledet er klarsynets fortælling:
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TOLVTE BILLEDE
Forløsning:
Overlægen, Pyskopøjten og Super-Egon drøfter sagernes stilling. Vi har
bagvæg med tekstbånd osv. Alle er til stede.
NYHEDERNE kommer som sendt fra himlen, Vulva (med englevinger) læser
dem dér, hvor hun lige nu befinder sig, evangelisk og tvangsmæssigt. De
andre medvirker inden for de samme ramme., alle på vej til at gå i
opløsning. Kun ikke Gaia og Sandra.
VULVA:
Greetings in the Name of the Lord!
Det meddeles netop nu
at Verdensfreden er brudt ud. De to mediegiganter
Phoney News og X-DONOR
har fusioneret Den nye Verdensreligion
hedder
PHONEY X.
PYSKOPØJTEN:

Krigen er endt!

OVERLÆGEN:

Krigsforbryderne vil blive straffet!

VULVA:
PHONEY X har investeret milliarder i deres ny
militærteknologi Aggression
må aldrig mere ku betale sig
ku betale sig
PYSKOPØJTEN:
Aggression
må aldrig nogensinde /
OVERLÆGEN:
BEGGE:

/ aldrig nogensinde

ku [kunne] betale sig!

VULVA:
De nye himmelske superdroner
rammer altid kun lige netop dem
som var skyld i
aggressionen!
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OVERLÆGEN:

Milliarder af Seere Jorden rundt | følger nu med i /

PYSKOPØJTEN:

/ verdens største krigsspil!

OVERLÆGEN:

Tryk på knappen, og du har sikret

BEGGE:

Verdensfreden! Verdensfreden! Verdensfreden!

VULVA:

Sensational!! Bliv på kanalen!

Ovre i scenens venstre side har vi Gaia og Sandra omkring Divus i
kørestolen – Sandra har ikke mistet grebet. Der er en fornemmelse af
dumme vaners døde gentagelse, rolletvang overalt. Super-Egon står med sin
megafon, i krig med bagvæggens skærmbillede, med sig selv, med Sandras
klarsyn. Han vil ikke, men lystrer tvangen. Som de andre.
SUPER-EGON:
Pouww! Whamm! BANG! Booomm!
Du er død!
En kickstart En kickstart En kickstart
for væksten
½LELUJA!
VULVA:
Alle gode gaver, de kommer oven ned!
Du får din helt egen himmelske drone og vælger selv
who shall be the bad boys!
SUPER-EGON:
Godaften Velkommen til
DEBATTEN
Du må indrømme Overhodet ikke! Tværtimod
Vi har hele tiden sagt
Pouww! Whamm! BANG! Booomm!
Sixteen millioner otte hundrede tusinde døde...!
PYSKOPØJTEN:

Du har ét liv tilbage!

Vi skifter til gruppen omkring Gaia. Vulva har sluttet sig til dem. Sandra
står med fjernkontrollen, hun har forsøgt at skifte kanal – hvis ikke det er
noget andet, hun gør: Retter fjernkontrollen mod de andre. Divus reagerer
pr. automatik. Vulva prøver at få tændt glorien over ham.
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DIVUS:

½LELUJA?

GAIA:

Sluk for fjernsynet, Sandra!

SANDRA:

Den virker ikke

VULVA:

Batterierne er døde.

DIVUS:

½LELUJA

GAIA:

Sluk for fjernsynet, Sandra!

OVERLÆGEN OG PYSKOPØJTEN:

Sluk for Klarsynet, Sandra!

Sandra peger med fjernkontrollen. Vulva prøver at få liv i Divus. SuperEgon skiftevis interviewer, rapporterer, giver kommentar.
SUPER-EGON:
Pouww! Whamm! BANG! Booomm!
SIDSTE NYT! Bliv her på
kanalen!
Få et helt nyt liv Hvis vi Hvis vi Hvis vi bare
STÅR SAMMEN
alle mand
den Moralske Sejr!!
Vulva og Pyskopøjten tilser sammen Divus. Det ser ikke godt ud med ham.
Overlægen står med Gaia midt på scenen og laver grafik over krigens gang
på hendes kuglerunde mave.
OVERLÆGEN:
Jeg staar her med en Model af Kloden
Det seneste Fremstød | Time for Time | følges nu af Seere
verden over | Hvem vinder
SUPER-EGON:
Godaften. Jeg mener God Morgen Mit navn er
Jeg hører nu
i min øresnegl
Åndelige ledere fra hele verden /
PYSKOPØJTEN:

Ét liv tilbage!
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SUPER-EGON:
GAIA:

Ingen PANIK For Guds skyld ingen PANIK!!!

Bingo! Jeg tror...

Overlægen er opslugt af sine fornuftsgrunde, og sin overbevisende grafik på
Gaias mave. Vulva og Pyskopøjten sætter iltmaske på Divus, tager hans
puls, travlt optaget af hans tilstand. Sandra lyser ham ind i øjnene med
fjernkontrollen, tager den derefter for øret som telefon.
SANDRA:
Divus! Er du der?
’Du hører VorHerres automatiske telefonsvarer .. ’?
Overlægen tegner og fortæller; han er selv ved at være ramt. Bingo prøver
at få noget sagt, peger mod Gaia, som er besværet og står usikkert på
benene. Super-Egon snakker med sin indre stemme, eller øresneglen, eller
Gud ved hvem, sin gamle mor, seerne.
SUPER-EGON:
Nu ingen panik! Rolig!
Rolig?
Jeg er rolig. NYHEDERNEGodMorgenMiddagAftenÆvleBævle!
Og vi har en SEER igennem
Super-Egon holder megafonen mod Gaias runde mave, mens Overlægen
tegner videre.
OVERLÆGEN:

Det værste, som nu kunne ske, var hvis...

SUPER-EGON:

Er der en læge til stede?

OVERLÆGEN:

var hvis GØR-DET-SELV Bevægelsen valgte at slaa til

Gaia vakler. Bingo får hold i hende og prøver at få nogen til at hjælpe sig.
Overlægen sætter veltilfreds en sidste prik på frontlinjen og hætte på sin
spritpen. Så ser han Bingos gestikulation og reagerer på den. Super-Egon
holder mikrofonen hen til Bingo; det kommer der ikke noget ud af.
OVERLÆGEN:

Ja? Jaså? Virkelig??

SUPER-EGON:

Hvad er der med ham? Hvorfor siger han ikke noget?
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OVERLÆGEN:

Bingo har et handicap: Han kan ikke synge!

Gaia er besværet, stakåndet, men målbevidst.
SANDRA:

Træk vejret! Træk vejret dybt!

GAIA:

Do re mi fa sol

VULVA + PYSKOPØJTEN: Gør det selv, gør det selv!
Bingo gør V-tegnet.
OVERLÆGEN:

Hun har veer! Det er begyndt!

SANDRA, VULVA, PYSKOPØJTEN:
OVERLÆGEN:

Hun FØDER!

Er der en læge til stede?

I dette øjeblik rejser Divus sig med yderste besvær fra sin kørestol, frigør sig
af slanger, drop og dræn og bevæger sig, støttet til sin gammelmandsstok,
over til sin datter. Bingo rejser gravstenen op, Divus hjælper Gaia om bag
stenen. Bingo støtter hende, Sandra slutter sig til. Kvinderne i kreds om og
bag stenen, med ryggene ud mod publikum.
De to gale mænd bliver ved, henvendt ud i salen.
SUPER-EGON:
Vi vil osse gerne høre din
mening Skriv til os
på Twitter, FaceBook, SMS, de asociale medier
Pouwww Bannggg Booom!! /
OVERLÆGEN:
Husk, du har altid
mindst ét Liv | tilbage /
Pyskopøjten kommer tilbage med kørestolen. Man får igen den dødsens
trætte Divus Madsen anbragt i den.
PYSKOPØJTEN:
SANDRA:

Du har ét liv tilbage!

Træk vejret! Træk vejret dybt!
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GAIA:

Do re mi fa sol

Divus Madsen synger svagt, med sine allersidste kræfter.
DIVUS:

Der blive lyd

PYSKOPØJTEN:

Hvad siger han?

SUPER-EGON:

Pouww Banngg Booom!!

DIVUS:

Der blive lyd!

OVERLÆGEN:

Jeg hører intet.

PYSKOPØJTEN:

Der blive lyd …

SUPER-EGON:

Pouww Banngg Booom!!

DIVUS:

Den første lyd i verden ..

Divus falder om i sin kørestol. Vulva, Sandra er ved gravstenen, Gaia bag
den, de er travlt optaget. Pyskopøjten kigger på Divus, løfter hans slappe
hånd.
PYSKOPØJTEN:
Han sover nu.
Divus Madsen er faldet
i en dødlignende søvn.
Der er stille et øjeblik. Måske en svag grundtone i orkesteret. Pause. Så
kommer det:
Et vræl.
Mens lyset fader ud fyldes bagskærmen af et stort:
HEL-LELUJA!

SLUT
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