
ADRIANA - Solens røde skær breder sig ud over vand-
spejlet. At smelte. At flyde ned i det blødt klikkende 
tastatur og genopstå som tekst.

ZELJKO - (udefra) Adriana?

ADRIANA - Ja …

Zeljko kommer ind i bar mave lige fra soveværelset.

ZELJKO - Hvorfor fanden står du så tidligt op?

ADRIANA - Arbejder …

ZELJKO - … puh, den her krop …

ADRIANA - … du drikker for meget …

ZELJKO - Jeg er gammel. Hver gang jeg går, så klikker
det i hoften. Når jeg sætter mig på hug, så gør det ondt i
knæene, når jeg rejser mig. 

ADRIANA - Det er vigtigt at kæderyge på en café i Tuzla
og kede sig, kede sig indtil døden … lige præcis indtil
døden! Indtil man hører de magiske granatnedslag og
ved, bare mærker i rygsøjlen, hvordan nogen er kommet
til skade. Og lige nu! Der handler det kun om at nå der-
hen, inden de dør. For det giver de bedste billeder. 
Det nu: ‘Offerets sidste åndedrag’ … dét er vigtigt at
fastholde, dét er interessant …

ZELJKO - (tænder en smøg) Jeg ka’ sgu’ snart fotografere
mig selv. Ikke flere krige, bare en gammel mands for-
fald. 
Hvad laver du?

ADRIANA - Glæder du dig? Ikke en skid. 

ZELJKO - Du glæder dig heller ikke. 

ADRIANA - Jeg vil godt på den rejse … til Stillehavet …
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ZELJKO - Du snakker bare om din mor …

ADRIANA - … jeg ka’ ikke gøre for, hun er syg …

ZELJKO - Hun har været syg i ti år …

ADRIANA - Som om det var med vilje …

Zeljko går tættere på.

ZELJKO - Jeg er aldrig hjemme. Vi er aldrig hjemme 
sammen …

ADRIANA - Pik, pik, pik, pik, kusse, pat, pik …

ZELJKO - … helt ærligt …

ADRIANA - Han knaldede hende ned over skrivebordet,
computeren skred ud over bordkanten og dinglede i
ledningen … Jeg har ikke tid …

ZELJKO - Det er jo ikke et spørgsmål om tid …

ADRIANA - Jeg er i færd med noget. 

ZELJKO - Jeg forstår det ikke. Jeg er da lækker. Er jeg
ikke? Er jeg ikke lækker? 
Jeg tænker på det hver dag. Hele tiden.

ADRIANA - Det gør jeg også. Jeg tænker på, at du 
tænker på det, og det stresser mig helt vildt …

ZELJKO - Hvorfor går du ikke i seng med mig?

ADRIANA - Det er jo ligesom noget man gør sammen,
ikke? Ligesom en samtale. Jeg går ikke i seng med dig,
fordi du ikke går i seng med mig.

ZELJKO - Jeg vil da i seng med dig hele tiden! Hvis du
ellers gad! 

ADRIANA - På din måde! Hvis jeg gad gå i seng med dig
på din måde!



ZELJKO - Du har ikke lyst … Har du spist morgenmad? 

ADRIANA - Nej …

ZELJKO - Fordi du har ikke lyst! Hvordan ka’ du leve
uden morgenmad?

ADRIANA - Jeg kan ikke samle mig, så længe du står der
og breder dig. Gå ud og kog et æg.

ZELJKO - Så du vil altså ikke bolle?

ADRIANA - Nej, Zeljko. Jeg vil ikke bolle. 

Sandra skruer helt vildt op for musikken. 
‘Liar, Liar’ med The Castaways.

SANDRA - The Castaways! James Bond! Alexey Leonov
går 12 minutter uden på sin rumraket! Mary Quant op-
finder miniskirtet! Der sker ting.

Zeljko slikker på Adrianas laptop. 

Sandra begynder at smide tøjet.

Adriana lukker sin laptop og går.
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I. AKT

1. scene

Sandra går forbi Zeljko med en bog. Hun er nu i noget over-
drevet sexet strandtøj med et tørklæde viklet om kroppen.

ZELJKO - Hej …

SANDRA - Jeg bryder mig ikke om at blive tiltalt. Det er
ikke fordi jeg har noget imod dig, eller det aner jeg jo
ikke, for jeg kender dig ikke, og det har jeg heller ikke
tænkt mig at komme til … men du skal ikke stå der og
fylde foran mig, og tydeligvis afkræve mig en eller an-
den form for fuldstændigt ligegyldigt socialt samvær,
som ingen alligevel reelt er interesseret i. DER ER 
INTET FÆLLESSKAB! FORSTÅR DU DET? DER ER 
INTET FÆLLESKAB!!!

Adriana ind i sommertøj.

SANDRA - … hvorfor kan de ikke forstå det? 

ADRIANA - Hun bryder sig bare ikke om at blive tiltalt. 

SANDRA - Så forstå det dog! FORSTÅ DET! Jeg er mig.
Slut. 
Nej, jeg vil ikke høre noget.

ADRIANA - Ti stille. 

SANDRA - Slut sagde jeg!

Sandra slår sig ned med en bog.

Poul ind med sit kamera. Han holder akavet på kameraet, lidt
for krampagtigt, som om hans fingre er stive. Han ligesom
svinger det op foran øjet, når han skal finde sit motiv. Han
går måske også lidt stift, men kun så lidt, at man er i tvivl.
Han knipser løs.




