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Uri kommer ind på scenen. Han har en tegning 
og en diktafon med sig.

URI - Jeg vil gerne fortælle jer en historie. Den ser sådan
her ud. Jeg har selv tegnet den. Og historien. Den be-
gynder med denne her.

Han holder diktafonen frem.

URI - Min diktafon, som jeg får af Kevin, min far, i 10 års
fødselsdagsgave. ”Så kan du optage din egen historie!”
Siger han da jeg pakker den op. Kevin er læge. Han bru-
ger selv sådan en magen til nogen gange på sit arbejde.
Eller har brugt. Jeg tror ikke han gør det så meget mere,
jeg tror måske det her er en han engang har brugt og som
han så har taget med hjem fra sit arbejde og givet til mig.

Uri tænder kort diktafonen, som afspiller et glimt af
Humphers stemme. 

URI - To sekunder ... jeg skal lige spole den tilbage.

Tænder så igen. Vi hører Uris stemme som 10-årig. Han går
omkring. Han taler selv med ind over mens han lytter til sig
selv på diktafonen.

URI - Det her er min historie. Jeg er en dreng, der hedder
Uri. Uri betyder ”hans lys”, siger min mor. Jeg har altid
tænkt ”hvis lys”? Jeg fylder 10 år i dag. Jeg har fået den
her diktafon som optager det jeg siger lige nu og her i
fødselsdagsgave af Kevin. Af Elsa fik jeg tegnegrej. Jeg
kunne se at det var købt i et supermarked, måske på vej
hjem fra arbejde i går. Det gør ikke noget. Hun har nok
haft for travlt til at nå i andre butikker. Jeg er jo meget
glad for det alligevel. Måske får jeg flere gaver om lidt
når de kommer hjem. Vi skal have lagkage og hjem-
melavet pizza. Her er badeværelset. Nu tisser jeg.

Lyden af Uri der tisser.

URI - Øjeblik. Jeg lægger lige diktafonen. Hvordan ser 
badeværelset ud? Øhm ... der er et toilet. Det er det som
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