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Rollerne

Jick Barnestjerne, dør af uopmærksomhed.

Liden Almindelig, dør af kedsomhed.

Locolai Kedsomhedskriminel, dør af en overdosis.

Kudo Pigebandepige, dør af knivstik.

Bemærkninger

Det står skuespillerne frit for at finde ’åndedrag’ i tekst-
en, der for en stor del, er skrevet uden brug af kommaer.

Opført første gang på Café Teatret, september 2011. 
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Jicks uheld

JICK - Jeg var høj på livet mand, og fisse! Men mest på
mig selv ha ha ha haaa! 
Jeg har altid været en vinder lige siden jeg tog mig sam-
men og gik ind på dén scene i dén finale. Jeg havde el-
lers lige skreget, ikke tudet, bare skreget som én der lige
havde set en mumie, kastet op i min mors hår, og svær-
get at jeg aldrig aldrig mere ville synge den åndsvage
‘Nu er det nu!’ - sang ... ja ... flot rigtig gættet, jeg er den
fantastiske dreng med den fantastiske stemme med helt
fantastisk mange sms-stemmer!! Jick fra trekantsområ-
det, Fredericia Jylland! Drengen med guldstemmen ...!
Men så havde jeg lige skreget dér og så så jeg min mor
ind i øjnene og hun så fandeme så sød ud, i det sekund
hvor hun tiggede og bad mig om at gå ind og synge ‘fi-
nalen hjem’ så var det som om hun var en lille pige og
jeg var en voksen mand der skulle klare ærterne, så det
gjorde jeg. Og jeg havde knapt nok sat den ene fod foran
den anden før hele Danmark klappede af mig ... i to år
klappede de hver gang jeg åbnede munden også selvom
det bare var for at slå en kæmpe colabøvs! Men efter-
hånden da jeg blev 18-19 der så gik det ligesom i stå og
det var både ok, men mest så gik jeg sgu i panik for jeg
vidste ikke hvem jeg var.

Jeg er lige nødt til at sige at jeg altid har syntes at selv-
mord er noget af det mest snotdumme man kan gøre,
det at vi skal dø er jo bare et faktum vi helt suverænt
ikke kan komme udenom, der er simpelthen nogen der
gør det for os! Så hvorfor skulle jeg selv bruge kræfter
på det, når nu det sker helt automatisk? Det var ikke
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selvmord, selvom de skriver spalter op og ned om det,
så passer det ikke, slet slet ikke, jeg elskede mit liv, det
var det bedste man kunne forestille sig, jeg havde alt, og
jeg elskede det selv de problemer jeg havde elskede jeg,
det er jo meget fedt at opleve lidt modgang indimellem
for så kan man nyde sin optur lige bagefter så meget 
desto mere.

Men så kom Topsø indover og han producerede for vok-
sensangere så jeg var selvfølgelig pissestolt, og jeg aner
ikke hvordan det lod sig gøre men han lyttede til min
demo, det var der ellers ingen der gad, ingen gad se min
vej men det gjorde han.

Pludselig kunne jeg mærke suset igen og efter to års tør-
ke, total Desert Storm også derhjemme, så er det klart
jeg sagde ja til alt hvad han bad mig om, det var bare
det eneste jeg havde lyst til, at synge det var det eneste
jeg kunne forestille mig at jeg havde lyst til, så fedt
mand pludselig kørte det igen, jeg var bare total over
glad, og det var så meget federe nu med musikken og
sådan, klart det var jo meget mere en voksenplade eller
ungdoms ... men alligevel cool. Og der var jo et lag mere
på denne gang, for det første var jeg ikke helt så bange
som da jeg var 15, men her var der jo tøser mand, mas-
ser af tøser, chiks, friller, og det var der jo også første
gang, men nu ville de ha sex, det ville de også første
gang, men der ... Lige meget jeg troede simpelthen det
var løgn men de spredte ben bare jeg kiggede på dem.
Jeg fik blowjobs før jeg gik på scenen og brusersex i
pauserne og taxasex, limosex, trappesex, sminkesex,
døgnersex, pizzabudsex, Irmasex, almindelig sengesex
... har trykket ruden ind på SÅ mange piger har jeg ...
fisse fisse fisse overalt, jeg var bare pikguden Jick der
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kunne synge som en engel, men der var sgu ikke engle-
fisse over det som sad rundt om mikrofonen! Min
joystick pumpede op og ned ud og ind og frem og tilba-
ge. Det hele var ægte våd stram varm vaccumpumpen-
de ungpigefisse med faste nødder og en lille hurtig
håndfuld røv oven i. Og selvfølgelig klynkende pik-
munde überalles! Da det kom på forsiden, det billede
med blowjobbet på Statoil, skred mine forældre, men de
havde sgu også været forargede det meste af vejen ...
som om det ikke var dem der havde skubbet mig ind på
den scene lige siden jeg var tre, og undervist, og kørt, og
hjulpet, og støttet op om ... bla bla, og modeljobs pludse-
lig blev deres lille demodreng til the real thing, Sorry
moms and pops ... lille Ole Lukøje fik pubeshår og
kæmpejern på! Men ok, deres valg, jeg tænkte jeg ville
besøge dem når de var blevet gamle og boede i olde-
kolle, fedt til aviserne, ‘hyggestund for travle Jick.’ 
Later man ...!

Jeg kedede mig aldrig! Altid gang i den, aldrig alene,
fans, managers, reklamer, indspilninger, alle ville ha
mig. Koncerter i England, Tyskland og hele norden selv-
følgelig, også én gang i Bruxell, men fuck dem de er
nogle taberteens der ikke kunne kende forskel på deres
røv og en lovsamling. Helt ærlig se lige jakkesæts-teen-
agere flippe ud til Wet and Willingly ... I don’t think so!
Find another galaxy cause I rule this side of the Milky
way, Bruxell Fuckerhoveder! Så up shit creek med dem,
videre, videre, ooog viidere!

Jeg rørte ikke jorden i tre år mand, jeg fløj! I vægtløs til-
stand spillede jeg koncert efter koncert ... og hey ... Say
no to drugs man! ... Jeg rørte aldrig det lort. 
Det er lige så dumt som selvmord, nærmest det samme i
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min bog! Jeg behøvede det overhovedet heller ikke, drak
selvfølgelig spoosie, og det er ikke noget undertrykt pis
i dét! To koncerter på en dag var meget normalt. Tre op
til højtiderne. 

Sangtekst skrevet af skuespiller Thomas Knuth-Winterfeldt, som
spillede Jick på Café Teatret til urpremieren i september 2011.
Hvis man vælger at bruge denne i en eventuel opsætning, bør
der naturligvis stryges i tilsvarende tekst i monologen.

Sunget:
BRUSSELL MOTHERFUCKERTEENS
FUCK JER
TABERSTIL MED SEXAPPEAL
OH YEAH?
FIND ANOTHER GALAXY I DON’T CARE
THE MILKY WAY BELONGS TO ME..

Talt:
JEG RØRTE IKKE JORDEN I 3 ÅR. - JEG FLØJ. I
VÆGTLØS TILSTAND SPILLEDE JEG KONCERT EF-
TER KONCERT. - OG HEY ... - SAY NO TO DRUGS
MAN ... JEG RØRTE ALDRIG DET LORT. - DET SGU
NÆSTEN LIGE SÅ DUMT SOM SELVMORD. - NÆR-
MEST DET SAMME I MIN BOG. JEG DRAK SELVFØL-
GELIG SPOOZIE, OG DER ER SGU IKKE NOGET UN-
DERTRYKT PIS I DET! TO KONCERTER VAR MEGET
NORMALT. - TRE OP TIL HØJTIDERNE.

Sunget:
COPENHAGEN I AM COMING 
SAY YEAH!
THE KITE IS FLYING HIGH TONIGHT
I SWEAR
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GI MIG NOGET PUNANI NU - VIL HA MER
I AM MASTER AND COMMANDER

LIVET ER EN FISSEFEST
OH YEAH!
ALLE HER ER MED SOM GÆST
THE FIRE
VÆRTEN VED I GODT HVEM ER
HAN ER HER!
I AM HAPPY AS CAN BE ...!

JICK - Wwaaauuu ... yyehaaa ... high as a kite man! ...
Yeeaha.
Så meget fisse jeg kan æde i København! Jeg elsker mit
liv, hvordan kan nogen få lov til at være så heldig!

Men så sad jeg dér i flyveren i, hvad tager det fra Aal-
borg, en ... næsten en time, eller mindre? Det er vidst det
samme som Berlin. Sad der og blev kold både i kroppen
og i sjælen, alting forsvandt jeg kunne ikke mærke en
skid! ... Jeg var en glad skal ... det var på en scary måde
tomt, en uendelig tom plexiglaslagerhal med en mur af
uhåndgribelig gladhed omkring. Jeg blev ligesom tryk-
ket ind i mig selv, holdt under vand af en usynlig hånd
jeg ikke kunne kæmpe imod - hang og dinglede under
overfladen med kroppen under mig. Presset ... var ... var
... som naturkræfter ... absurde, trykket trak i mit ansigt
så jeg til sidst smilede som jokeren, en slags plastiksmil
havde lige pludselig indtaget mit ansigt, og da vi gik
igennem KBH lufthavn var jeg nødt til at gøre noget, jeg
skulle jo stå foran 12.000 skrigende tøser og synge ‘Let
me feel you all the way’ og jeg kunne ikke mærke en
skid! Mit hjerte var som det der glatte æg der er inden i
en kinderoverraskelse, helt galt og umuligt at lukke op
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... smut ... .klik ... smut ... klik ... grib  ... smut ... klik ...
aah ... smut ... klik ... komnu ... eej ... smut ... klik ... nu ...
neejhh ... klik ... smut ... smut ... aaah ... Paradoksernes
holdeplads havde asfalteret mit system og givet mig en
jernstiv smiley-pik lige i ansigtet som jeg ikke kunne
komme af med, det ville jeg for helvede sgu da ikke fin-
de mig i. Så jeg bad en af mine musikere om at slå mig.

Jeg er så sygt glad så vil du ikke nok slå mig ... slå!

Hvad?! Vel har jeg da ej ‘taget noget!’ Du véd jeg ikke
rører det stads, jeg er bare SÅÅ træt af at være glade
Jick, kom nu!

For pokker da! Slå mig nu baaarre!

Aaah Jeg er så superglad, det er for meget jeg har været
et happy face i wonderland lige siden jeg var 12!
SLÅÅÅÅ MIG SÅÅ! SÅ JEG KAN MÆRKE NOGET
IGEN!

PLEEAAASE ! Jeg trænger til at det skal gøre så ondt at
jeg kaster op.

Du får de her, jeg har, hvad ... 3.000 ... bare du smadre
mig en i ansigtet, ikke på kæben eller øret, lige i mas-
ken! PLEASE, jeg er en fucking happyboy her ... 3000 i
hånden og ... og ... du får mit kort i to døgn!

Knalder sig selv én lige i ansigtet.

Aaaaaargh ... ts ... aaarrgh ... ttsak ... tsund tsak! ... Elsker
dig mand ... aaarrgh ... av ... av ... av. Ha ... ahh ... ha, ha
ha ... av ... av ... 
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Så skete der noget, fik mig et mere rough image. Stod og
sang ‘Feel me all the way’, med et blåt øje, coolt. Men
altså når man får så meget fisse som jeg gjorde så ... altså
det er temmelig besværligt med folk som bare ikke har
noget indhold i livet og så synes de pludselig de ér no-
get, fordi de har fået lov til at varme mit kebabsværd i
tyve minutter det ... det er på en eller anden måde yd-
mygende, ja ja jeg havde godt selv luret den, det var
som om det var mig der blev brugt i deres liv, selvom
det jo klart var mig som brugte dem. Men altså ja jeg
kan sgu ikke helt ... (forvrænget)
”Jeg har været i seng med Jick, hvor vildt er det lige?”
”..i seng?! Gu var du røv, du stod på alle fire og klynke-
de som en hund i Deluxesuiten på et eller andet hotel i
bumfuck Egypt, vær du bare glad for at der var tykke
gulvtæpper!” 
Pludselig ku jeg høre det, jeg var bare en eller anden 
turistattraktion man kunne vise en barberet hamster og så
få en gratis tur, jeg blev lidt pissed på de der wannabe
mennesker. Jeg var fuldstændig følelsesløst tom indeni.

Jeg véd godt at det er åndsvagt men jeg er ligeglad ... ha
hmm men jeg savnede nogen tæt på ... eller det bare at
være en lille dreng igen ... lørdagshygge og nougatcrois-
santer fra Kvicklybageren ... det kunne være de mærke-
ligste ting der udløste det, en hånd op og ned af ryggen
”tak for i aften det var fedt” eller en hånd der klemte
min underarm i forbifarten, og så skulle jeg bare op på
værelset - ligge på sengen og ... jeg kunne mærke at det
var som om at der var én som holdt om mig. Åaarh ...
jeg kunne virkelig mærke den der varme der er i et rig-
tigt knus i min familie krammede vi kun ‘godt klaret
kram’, sportsagtige kram jeg kunne ligge og bare drøm-
me og forestille mig og mærke sådan en arm eller ja et
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ægte knus, jeg forestillede mig at det var en pige først,
en sød og stille en jeg havde mødt et roligt sted, med
rigtig øjnkontakt, åårh der var bare sådan en længsel,
godt jeg ikke blev filmet lige dér åh altså at blive strøget
over håret af en som bare ér der, det er helt ubeskrive-
ligt. Jeg blev sgu helt pinlig over mig selv over at høre at
den der hæse tuderlyd i værelset var min. 

Jeg ved ikke hvorfor men jeg gik ud i byen bagefter, der
var en havn i den der by jeg var i så jeg gik vel efter
vandet sad og kiggede ned i det sorte dyb da jeg hørte
nogen skramle rundt bag mig. Det var nogen af dem
som kun går i sort, nogen af dem som aldrig kunne fin-
de på at komme til mine koncerter, nogen af dem som
hadede mig som pesten og synes at jeg er fake langt ind
forbi knoglerne og jeg var sikker på at de ville knalde
mig én på bærret hvis de fik øje på mig så jeg øffede af
uden at de havde bemærket mig ... men jeg skulle selv-
følgelig lige kigge mig over skulderen da de grinede af
eller et eller andet det lød pisse hyggeligt. Jeg stod på
hjørnet af den bygning hvor de var ved at stable en hel
masse kasser op mod en mur for at komme op på taget -
så det ud til, der var en fem-seks stykker helt sorte, jeg
ville gerne ha været sammen med dem men jeg havde
det her på så jeg tænkte at det var nok bedst at blive der
i skyggen men en af pigerne som stod og røg sagde stil-
le og roligt som om hun havde fået øje på mig for
længst og som om jeg stod lige dér. 
”Er der ikke et eller andet man kan stå på deromme bagved
dig ... hva’? ... Du hedder Jick ikke?!” Jeg blev helt …
”Øh ... øh, jo eller det ved jeg ikke lige ... skal jeg tjekke? Jeg
kan lige tjekke”. 
”Skal du lige tjekke hvad du hedder?” 
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