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Personerne

JENNIFER, kvinde, 30

FRANK, mand, 30

MANSE, mand, 50

LUCY, kvinde, 50

BAMSE, talkshowvært, fødselslæge, 
prinsesse, klovn, kanin, tinsoldat etc., 

kvinde, ca 35-45
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1. SCENE - AMBASSADE

MANSE og LUCY står foran et skrivebord og venter, 
alt ser helt normalt ud

LUCY - De har været derinde i et stykke tid nu

MANSE - Rolig

LUCY - Jeg er bange for at det er et tegn

MANSE - Det behøver ikke at være et dårligt tegn

LUCY - Det er jeg bange for at det er

En stor BAMSE a la Hakkebakkeskoven kommer ud fra en dør
bag bordet, den har masser af papirer i hånden og ser smilende
på dem, de fortrækker ikke en mine

BAMSE - Ambassadøren vil gerne vide om I har fast bopæl? 

LUCY - Vi har et helt parcelhus i et pænt kvarter

MANSE - Fastboende i ordets bedste betydning

BAMSE - Meget vel

Bamsen roder og prøver at få orden i papirerne

BAMSE - Og ambassadøren vil osse gerne vide hvordan I
vil beskrive jeres ægteskab?

MANSE - Vi er nært forbundne

LUCY - Vi kan faktisk ikke fungere med andre end 
hinanden

BAMSE - Lige et øjeblik

Bamsen render ud gennem døren igen, de to ser smilende på
hinanden
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MANSE - Det går ikke dårligt

LUCY - Jeg bryder mig ikke om spørgsmålene

MANSE - Måske er den der denne gang

LUCY - Måske ikke

Bamsen kommer ind igen

BAMSE - Ambassadøren vil gerne vide om I tidligere har
været straffede?

MANSE - Vi er aldrig blevet taget i noget

LUCY - Ikke endnu, ikke det mindste

BAMSE - Ambassadøren vil høre om I har været involve-
ret i indtagelse af narkotika eller rusgifte?

MANSE - Aldrig nogensinde

LUCY - Vi har en smule alkoholproblemer og ikke andet
end det

BAMSE - Så vil Ambassadøren gerne vide om I har 
regelmæssig sex?

MANSE - Nej, det er forbundet med for mange minder

LUCY - Og sorger 

BAMSE - Slutteligt vil ambassadøren vide hvorfor I ikke
bare får jeres eget barn? 

Meget lang pause, Manse ser på Lucy, Lucy ser på Manse

MANSE - Det er et af de løb der er kørt

LUCY - Døre lukker sig, muligheder ophører

De ser forlegne på hinanden 
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BAMSE - Lige et øjeblik

Bamsen går ud gennem døren igen

MANSE - Det går ikke dårligt

LUCY - Det går heller ikke godt

De venter, der sker ingenting

MANSE - At det tager mere tid er ikke noget tegn på
problemer

Den tror Lucy ikke på

MANSE - Det kan være de stempler papirerne

LUCY - Mon dog

MANSE - Ordner det allersidste, en opringning til børne-
hjemmet, et obligatorisk tjek

LUCY - Det siger du hver gang

De venter videre, så stikker Bamsen hovedet ind igen

BAMSE - Ambassadøren beklager, men det kan der ikke
blive tale om, desværre, det er et afslag på jeres ansøgning

LUCY - Jeg vidste det

MANSE - Jamen hvorfor?

Bamsen trækker på skuldrene, Lucy er allerede ved at gøre sig
klar til at forlade kontoret

BAMSE - Et sovedyr ved ikke alt

MANSE - Vi har ellers gjort os så meget umage?

BAMSE - Ambassadøren finder måske at adoption i jeres
alder har noget desperat over sig? En lappeløsning?
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Bamsen lukker døren, de er alene i lokalet og ser ulykkelige på
hinanden

LUCY - Hvad gør vi nu?

MANSE - Vi lægger nye planer

LUCY - Hvilke planer?

MANSE - Der er mange planer man kan lægge, rigtig
mange planer

LUCY - Hvis du siger det

MANSE - Men nu lægger vi kun den der er blottet for
samvittighed

De ser sigende på hinanden, Lucy nikker konspiratorisk

LUCY - Det er en anden snak

De griner indforstået og ser ud på publikum, der er 
pludselig noget meget uhyggeligt over det, mørke

2 . SCENE - SOVEVÆRELSE

I mørket høres:

JENNIFER (off/mørke) - Frank! Hallo? Vågn lige op!

Lys op. JENNIFER er gravid og sidder op i sengen, ved siden
af hende ligger FRANK og sover, hun ser vredt på ham, rusker
ham

JENNIFER - Vågn op! Vågn op, sagde jeg, Frank!

Han brummer, vågner ikke, hun venter lidt, rusker ham så igen

JENNIFER - Jeg sagde: Vågn op, Frank, hallo, jeg har lige
haft en meget uhyggelig een!
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Han tumler lidt i sengetøjet, sætter sig op

FRANK - Hvad? En meget uhyggelig hvad?

JENNIFER - Ja, hvad tror du?

FRANK - Hvor skulle jeg vide det fra?

JENNIFER - Hallo, vi ligger i en seng, det er jo nok en
drøm, ikke?

FRANK - Okay, Jennifer, en drøm, okay

JENNIFER - En uhyggelig drøm

FRANK - Såså 

JENNIFER (vrænger) - Såså 

FRANK - Hvad handlede den om?

JENNIFER - Det ved jeg ikke, jeg var ikke med i den

Den må Frank overveje, er lige ved at lade den ligge, men er
så for nysgerrig

FRANK - Hvad var det uhyggelige så?

JENNIFER - Det er da ret uhyggeligt ikke at være med i
sine egne drømme

FRANK - Hvis ikke du var med i den, ved du jo ikke om
du overhovedet havde den

JENNIFER - Selvfølgelig ved jeg det

FRANK - Det gør du da ikke

JENNIFER - Jeg ved sgu da osse at verden findes derude,
selvom jeg ikke er med i den

FRANK - Det er lidt noget andet, Jennifer




