
ROLLER

Hertz
Hi-Fi
Tone

Operasangere:
Dacapo (Gentag)

Fuga (Flugt)
Presto (Hurtig)
Buffo (Morsom)

Tre musikere
Neo - Undviger

Operapoliti:
Tek
Yuki

Cyron
Bitz
Emo

Sral - Politichef
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SCENE 1

Publikum står samlet og venter på at komme ind. Musikerne
prøver at snige sig ubemærket ind mellem dem. De er alle 

tavse udover når de hilser på hinanden med et ‘Fuck Mozart’
håndtegn. De er klædt i lange mørke frakker, har mørke 

halstørklæder viklet rundt om ansigtet, øjnene er dækket af
solbriller og på hovedet har de alle en bredskygget hat. De står

alle med en instrumentkasse i armene. De virker meget 
anspændte og mærkelige.

En OPV (OperaPolitiVogn) cirkulerer rundt med høj 
teknomusik spillende. Yderligere to personer dukker op ... 

De er også mærkeligt klædt.
Inde fra restauranten kan man høre stemmeopvarmning.

TONE - (Kommer med en høj mislyd da hun ser børnene).

HERTZ - Ikke hyle Tone ... Rolig nu ...

TONE - Er du fuldstændig sindsyg, Hertz? Du sagde, at
du bare havde inviteret et par stykker.

HERTZ - Det skal nok gå ... Se de andre er også kommet.
(Kigger på musikerne og laver Fuck Mozart tegnet) Fuck
Mozart. (Musikerne hilser tilbage).

TONE - Fuck Mozart ... Du bringer hele vores ... (Hilser
igen) Fuck Mozart. … i fare!!! Hvad hvis de sladrer og vi
bliver opdaget?

HERTZ - Selvfølgelig bliver vi ikke opdaget (Tone kommer
med en mislyd igen og prøver at advare Hertz) De andre har
altid ønsket sig et større publikum ... prøv at lytte ... De
er allerede igang med at varme stemmer op. Og så må
du jo også regne med at disse unger her, sikkert aldrig
har hørt ...

TONE - Opera-opera-opera ...

HERTZ - Netop!

TONE - Operapolitiet kommer ...
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HERTZ - HVAD? Hvor?

TONE - De kommer deeeer ...

HERTZ - Or-fe-o da også ... Nu må du for guds skyld
ikke gå i panik ...

TONE - (Kommer med mislyde) Jeg vidste det ville gå galt ...

HERTZ - Her hurtigt ... Træk vejret ned i den her pose.

Rækker hende en pose med programmer. OPV’en stopper og
to betjente træder ud. Der spiller tekno fra deres uniformer.

TEK - Det er Operapolitiet ... Hvad foregår der her?

CYRON - Husk at vi skal være flinke. §08.47 stk. 2. OPB’en
er systemets ansigt ud ad til. Optræder altid professio-
nelt og autoritært. Brug af chokolade kan anbefales hvis
der skal lokkes oplysninger ud af børn.

TEK - (Klapper mekanisk nogle børn oven på hovedet) God-
dag lille barn, har du det godt? Er du sikker på at der
ikke er noget du gerne vil fortælle mig?

CYRON - Prøv med noget chokolade.

TEK - Giv mig specifikt data og chokoladen er din?

CYRON - Har du slet ingen informationer til den rare
OPB’er? Husk at det er altid bedre at sladre og ryge på
børnehjem, imens ens forældre er i fængsel, end at ryge
med sine forældre i fængsel, fordi man ikke vil samar-
bejde.

TEK - Og hvad med jer to? Har I ansvaret for disse børn?

TONE - (Kommer med mislyd).

TEK - SVAR MIG!

HERTZ - Mmmm øøøøøhhh.
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TEK - Frem med håndledet ...

TONE - Åhhh nej ... Jeg vidste det ...

CYRON - Hvad vidste du ...?

HERTZ - Sådan ... Så er jeg klar ... Altid klar til at samar-
bejde (Rækker sit håndled frem).

TEK - Nå ... Lad os se hvem vi så har her ... (Scanner hans
håndled) Tove Ditlevsen?

HERTZ - Fordømt ... øømmm, det må være en fejl (Roder
febrilsk ved sit ur).

TEK - Systemet tager aldrig fejl ... Jeg tror at der er lusk
med i spillet.

HERTZ - Måske reflekterede scannerens laser på mit ur
og læste forkert. Prøv igen.

TEK - Som om ... Hvis scanneren siger at du hedder Tove
så hedder du Tove. Og du kan tydeligvis ikke hedde
Tove, da du er en mand ... Eller er du?

HERTZ - Ja, jeg er en mand ... og jeg hedder ikke Tove ...
Jeg hedder øømmmm ...

CYRON - (Har netop hevet sin scanner frem) Ricco Morten-
sen?

HERTZ - Netop ... Ja ... Det er det jeg øøømmm hedder.

CYRON - Og der står her at De er bedemand, Ricco Mor-
tensen ...?

HERTZ - Ømmm ... Ja ...

TEK - (Rykker programmet ud af Tones hænder) Er du hans
assistent?

TONE - Mmmm, ja ...
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TEK - MOZART!!! Se lige her Cyron.

TONE - Han er død!

TEK - Det ved jeg ... og TOTAL FORBUDT!

HERTZ - Netop ... Fuck Mozart! Hahahaha .... ømmm ...
forbyd, undertryk, censurér kunst … også Mozart!

CYRON - Det hele virker noget suspekt ... (Får øje på mu-
sikerne der står og gemmer sig bag deres instrumentkasser)
Og hvem har vi så her? Er det instrumenter de står
med? (Kigger på Tone).

TONE - Mmmm nej ... De er fra kapellet.

TEK - Ja så ... Og hvad laver en hel bedemandsbutik
sammen med en flok rollinger?

TONE - De er på tur ... Nedskæringer.

HERTZ - De skal ind og se en død.

TEK - HVAD?

HERTZ - Hmmm ... Der ligger en derinde som er død,
stendød og ... ømmm

TONE - Død af Opera. Og meningen er at eleverne skal
føle ...

CYRON - FØLE! DET ER FORBUDT AT FØLE!!!

HERTZ - Hun mener røre ... ikke føle ... men røre ved
den døde, så de med egne øjne kan se hvor skadeligt
opera kan være ...

CYRON - Aha ... Jamen så er alt jo i den skønneste orden. §
17-4 stk. 7. Til fremme af børns dannelse i den rigtige ret-
ning, anbefaler systemet, at man bruger skræk, da dette kan
virke præventivt på barnet. Jamen så vil vi ikke forstyrre
mere ... Forsat god fornøjelse ... (De går tilbage til bilen).
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HERTZ - Så unger ... Er I klar til at se en død? Det var
godt ... Følg med mig. Og husk at alle skal vaske fingre
efter I har rørt ved den døde ... Og kan alle vinke til de
to flinke OperaPolitiBetjente ...

TONE - Det var alt for tæt på ...

HERTZ - Jeg ved det ... mit hjerte kører i 12/8 takt. Lad
os få dem ind i varmen ...

De går sammen med børnene.

SCENE 2

Publikum, musikere og Tone og Hertz er netop ankommet 
til salen. Der ligger en tildækket person på et bord oppe på

scenen.

HERTZ - Så er vi her. Nu skal I bare sætte jer ned og
nyde det. Bare roligt det er slet ikke farligt ...

TONE - (Hyletone) Der ligger et lig oppe på scenen ...

HERTZ - Lad da vær med at sige sådan noget pjat ... Jeg
prøver på at få dem til at slappe af ...

TONE - Men der ligger altså et lig deroppe alligevel.

HERTZ - Synes du ikke, at de stakler er blevet skræmt
nok i dag? Selvfølgelig ligger der ikke et ... (Vender sig)
Du store Tannhäuser, der ligger et lig på scenen ...

TONE - (Hyletone).

HERTZ - Der må være en logisk forklaring på det her ....
(Går forsigtigt derop).

TONE - Det kan også bare være at de har udbygget 
ritualet ...




