
Scene 2

Lyset går op. Gustav og Anitas stue. Gustav sidder derinde.
Radioavisen kører i baggrunden.

RADIOAVISEN - To vidner siger til DR, at de så tre perso-
ner på scootere køre forbi og affyre skuddene. Vidnerne
betegner dem som 14-16 år, af mellemøstlig oprindelse
og iklædt hættetrøjer.

Gustav slukker for radioen.

GUSTAV - Der har igen været en drive-by-shooting på en
knallert.

Anita kommer ind i stuen.

ANITA - Ramte de nogen?

GUSTAV - Der var en skobutik, der blev ramte af seks
skud. Der kunne have været børn derinde. Nogen burde
gøre noget ved det.

ANITA - Det er nogen, der gør noget ved det. Det gør
politiet.

GUSTAV - De gør ikke nok. Jeg kender mange, der også
er utrygge ved de indvandrerdrenge, der sælger hash
nede i parken. Emil kan ikke længere tage Amalia Victo-
ria med derned. Der er nogen, der burde give dem et
par på hovedet og bede dem skride ud af vores park.

ANITA - Bassemand, hvis indvandrerdrengene nede i
parken gør dig bange, synes jeg, at du skal holde dig
væk fra dem.

GUSTAV - Det er jo ikke det, jeg siger. Jeg er fortørnet.
Jeg har lyst til at hive fat i dem og ruske og råbe af
dem.

Anita smågriner.
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GUSTAV - Hvad griner du af?

ANITA - Jeg griner ikke. Jeg smiler.

GUSTAV - Hvad er der sjovt i det, jeg siger?

ANITA - Det er da lidt sjovt, at du hidser dig sådan og
leger farlig mand.

GUSTAV - Hvad betyder det? At jeg leger farlig mand?

Anita leder efter de rette ord.

ANITA - At du er stuefarlig. Du er ikke gadefarlig.

GUSTAV - Du får mig til at lyde som en nervøs, lille
mand. Jeg er over 1,80. Jeg er stærk.

ANITA - Du kan løfte mange kilo. Ja, du er da helt vildt
stærk.

GUSTAV - Lad være med det der. Hvornår har du sidste
set mig være bange?

ANITA - Det var ikke mig, der sagde, at vi skulle lade
være med tage smutvejen hjem i går.

Gustav får vristet sig fri fra Anitas berøringer.

GUSTAV - Klokken var to om natten. Der var ikke noget
lys der. Det var en smal passage. Jeg var ikke bange. Jeg
var fornuftig.

ANITA - Basse, nu skal du ikke blive fornærmet.

GUSTAV - Det giver mening at tænke sig om.

ANITA - Ja, det gør det. Alt, hvad jeg siger, er, at indvan-
drerdrengene nede i parken er farligere end en smutvej
på tre hundrede meter i mørke.

GUSTAV - Du vil blive overrasket.
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ANITA - Hvad betyder det?

GUSTAV - Bare at jeg ikke er bange.

Lyset går ned.

Scene 3

Lyset går op på Emil, der står forrest på scenen i boxershorts
og en rød spandextrøje.

EMIL - Superhelte er sexede, og det er ikke på grund af
deres kropsnære dragter og store muskler, for der findes
masser af grimme superhelte. Wolverine, den måske
mest sexede af alle, er en lille behåret mand. Nej, super-
helte er sexede, fordi de har modet til at risikere alt. Dø-
den. Ydmygelse. Nederlag. At miste dem, de elsker. Jeg
elsker Signe, jeg elsker hendes krop, jeg elsker hendes
bryster, jeg elsker hendes fisse, vi har normalt sex en til
to gange om ugen. Det burde gøre mig tilfreds, men min
verden bliver fortæret, fordi jeg ikke risikerer noget.

Lyset går ned.

Scene 4

Lyset går op. Peter og Leas stue. Peter sidder og ser fjernsyn.
Vi kan høre lydsiden af et madprogram. Lea kommer ind. 

Hun sætter sig ned ved siden af Peter.

LEA - Jeg tager om til Mathilde nu.

PETER - Okay.

LEA - Hvad skal du i aften?

PETER - Jeg skal ned i hulen sammen med Emil og Gustav.

LEA - Du skal da ikke læse tegneserier i kælderen en lør-
dag aften. Du er en voksen mand.
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