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Nr. 2 ‘Morgensang’

APRIL + MAJ - Vi begynder dagen med et smil. Bade-
værelse. Vaskeklud. Armhuler. Ansigt. Deo. Neutral.
Uden parfume. Læbepomade. På plads. På hylden. Trus-
ser. På. Bh. Ligeså. Strømper. Kjole. I køkkenet. Mælk.
Økologisk. Hælder. Drikker. Mælkeskæg. Skeer. Havre.
Gryn. Helst. Sol. 

APRIL - Moren og formanden har allerede hørt bevægel-
sens nye fællessang som mig og Maj selv har skrevet. 
(Tæller) 1, 2, 1 2 3 4

APRIL + MAJ - 
Så flyv ud hvide svane
over den reneste hvedemark
Kom tilbage med mørket i din lomme
Du er ren i sjælen, og dit hjerte er hvidt 
Her er dit land, din mark, det hele er dit
Og det skal være hvidt

APRIL - De siger: Kæft hvor er den fed piger. De siger, at
det handler om at. Udbrede budskabet. 

MAJ - Ja, for fanden! 

APRIL - Selvfølgelig! Udbrede budskabet. 

MAJ - Pissefed idé. 

APRIL - Synge. For folket.

MAJ - For nationen.

APRIL - Få dem til at lytte. 

MAJ - Få noget igennem. 

APRIL - Få taletid. 

MAJ - Få sagt det der skal siges. 
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APRIL - Pissefed idé. 

APRIL + MAJ - Knokles. 

APRIL - Vi bliver enige om at vi vil spille den for musik-
læreren i musiktimen i dag. Formanden nikker. Smiler
sit skæve smil. Moren. Klasker os i røven. Se så at kom-
me af sted.  

MAJ - Ha’ en god dag. Elsker jer mine to engle.

Nr. 3 ‘Stramme bukser’

APRIL - Musiklokalet på skolen. Frida. Den nye pige
klassen.

FRIDA - Hej … … Skal jeg sige noget om mig selv? …
Jeg hedder Frida, og jeg er ny. Jeg har boet mindst ti for-
skellige steder. Min mor og far er verdensborgere. Det er
vigtigt at se verden. Ikke at gro fast. Være fri i sit funda-
ment. Og sådan noget. Siger de. Og de spørger mig al-
drig om. Ej, skal du have den der på, er den ikke lidt
udfordrende? Kommer du hjem inden midnat? Har du
prøvet at have det der sex? Har du egentlig en tatove-
ring? Kunne du finde på at køre hjem ad den uoplyste
sti alene? Eller køre med nogen der har drukket? Har du
ikke lyst til at spise aftensmad med dine forældre? Det
spørger de mig aldrig om.

APRIL - Frida. Den nye pige i klassen. 

April og Maj giver Frida et elevatorblik.

FRIDA - Hvad sker der for de to piger?

MAJ - Hvad sker der for de dér bukser?

APRIL - Hun kommer ind i sådan nogle stramme hvide
læderbukser.



MAJ - Hun vader bare ind. 

APRIL - De er virkelig stramme.

MAJ - Man kan jo virkelig se alt.

FRIDA - De ser da virkelig lidt stramme ud i ansigtet.

APRIL - Virkelig stramme.

April og Maj sætter sig. Frida kommer også over og sætter sig.

MAJ - Så kommer musiklæreren.

APRIL - Jeg rækker hånden op.

MAJ - April rækker en hånd op.

APRIL - Vi vil gerne spille en sang, som vi gerne vil have
med på repertoiret til Broget Aften. Musiklæreren. 
Nå. Øh. Okay. Jamen. Repertoiret er jo sådan set noget
vi ligger …

MAJ - Lægger. 

APRIL - … i fællesskab med hele skolen. Men … hvad er
det for en sang?

MAJ - Det er vores bevægelses nye fællessang. Som
April …

APRIL - Og Maj selv har skrevet. Må vi spille den?

MAJ - Øh … nej, siger musiklæreren ved I hvad … 
Broget Aften er jo en musikalsk aften for alle skolens
elever og deres familier … 

APRIL - Bla bla bla. 

MAJ - … og det er meningen at vi skal samles i et fælles-
skab.
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APRIL - Bla bla bla bla. 

MAJ - … så … nej. Det går ikke. Jeres bevægelses bud-
skab passer ikke ind med resten af skolens profil.

APRIL - Må vi ikke engang spille den?

MAJ - Musiklæreren ryster på hovedet. 

MAJ + APRIL - Baahhh! 

FRIDA - Nu tænker jeg bare lige højt. Kan de ikke bare
lave teksten om?

Nr. 4 ‘En skummel sti’ 

FRIDA - På vej hjem fra skole. April. Og Maj. De går
midt ude på cykelstien langs motorvejen. Deres cykler
bliver tit piftet. Var der en der sagde. Jeg indhenter dem
på min cykel. Jeg ved ikke om jeg skal stoppe og snakke
med dem om sangen. Stopper jeg? Nej. Kører jeg ikke
bare forbi dem? Eller? Nej. Jeg vender mig selvfølgelig.
Og siger hej. Vi ses i morgen. Idet jeg kører forbi. Maj
råber efter mig:

MAJ - 
Det kan godt være farligt, at færdes på den her sti!
Især hvis man er alene - Sådan er det bare - Bare 

fordi!
En smilende dansk pige, med stramme bukser 

som dem du har på.
Sender signaler som mange klamme skæbner, let 

kan misforstå!
Bare et godt råd - skynd dig forbi - Bare fordi!

FRIDA - Bare fordi! Maj smiler ikke. April smiler. Eller
hvad?
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