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Om stykket

1 er kvinde. 2 og 3 er mænd. 3 er lidt ældre end 2.

Scene 1: Billeder (side 5)

Scene 2: Volvo (side 9)

Scene 3: De passer ikke ind (side 12)

Scene 4: Indkørslen (side 19)

Scene 5: De passer på hende (side 22)

Scene 6: De kan lide ham (side 31)

Scene 7: Panic-room (side 35)

Scene 8: Det er en skam (side 39)

Scene 9: Bag hegnet (side 44)
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SCENE 1: BILLEDER

3 - Det er et billede. Det er som et billede.

1 - Han føler det er som et billede han har set før. Et bil-
lede han måske selv har taget. Selvom det er det selvføl-
gelig ikke. Han skyder tanken bort.

2 - Han føler ... han står stadig i indkørslen. Han bliver
stående. Han har stået der længe nu. Han har faktisk
næsten ikke flyttet sig, men han har overvejet at gå om i
haven. Men han gør det ikke.

1 - Han har overvejet at gå ind igen.

2 - Men han gør det ikke. Han bliver stående. Han kan
faktisk ikke flytte sig lige nu.

3 - Han står der bare og har det som om, det er noget
han har set før. Et billede han har set før. Og han ved
ikke hvor. Måske et han selv har taget. Måske et han har
set i fjernsynet. Måske et fra en film.

1 - Selvom det er det selvfølgelig ikke.

3 - De så altid film sammen om aftenen. Det kunne være
et fra en film.

2 - Nej han var altid i kælderen om aftenen. De første
mange år var han i kælderen.

3 - Der var fugt, det er rigtigt, men senere så de film
sammen. Da hun blev større så de film sammen.

1 - Han kan huske det. Alle de aftener han lå i kælderen på
en skumgummimåtte og skrabede ud. Alle de aftener om
vinteren med primussen tændt og en varmeblæser og kun
en transistorradio. Han kunne høre fjernsynet ovenpå.

2 - Og konen kom ned med kaffe på termokande. Og
han sagde: ”Jeg kommer snart op. Bare gå i seng”.

1 - Og HUN kom ned i pyjamas. Den med fiskene og
boldene.




