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”What interests me, deep down, about the waiter in Vienna, the judge
in Brooklyn, the refugee in London, or the boy in a Rødovre shopping
centre is their existential situation. For what do they live, and what
does the human being beside them, if there is anyone, mean to them?
For me, that is what literature and drama are all about. This is what I
write.” Stig Dalager 



En dansk dramatiker 
på verdensscenen

Af Olav Harsløf, professor i Performance-design på Roskilde
Universitetscenter og tidligere rektor for Statens Teaterskole

Stig Dalagers stykker foregår inde i hovedet eller ude i verden. Nogle af
dem udspiller sig begge steder på én gang - mellem det danske og det
internationale, mellem drøm og virkelighed. Dalager eksperimenterer
med formen og formatet - monolog, dobbeltmonolog, kammerspil, 
usynlige synlige på scenen, realisme og symbolisme. Men én lov - 
teatrets grundlov - overholder han med næsten nidkær omhu: Loven 
om teatrets tre enheder.

Tiden, stedets og handlingens enhed antager i flere af stykkerne 
scenografisk karakter og skaber sætstykker af åndeløse katastrofer, 
hvor dramaets tid er publikums tid, hvor skuespillernes replikker er
publikums tanker, og hvor stykkets handling bliver et fælles projekt for
aktører og tilhørere. Stig Dalager har udviklet dette 'enhedsteater' til
nådesløs perfektionisme i sine spil for 3-8 medvirkende. Stykkets tid er
beskuerens tid, og nogle sekunders uopmærksomhed eller fravær i egne
tanker er som en hjerneblødning med kortvarigt hukommelsestab.  

Drømmen, Family Night og American Elektra insisterer på at være
handlingens 'nu' og publikums 'nu' på én og samme gang. Disse stykker
flytter som et transportbånd skuespillere, handling og publikum fra et
klokkeslæt til et andet. Teatrets tid er 'tiden'. Og i  Family Night og
American Elektra også døgnets tid - ca. 19-22.  

Stig Dalager er i disse spil i dramatisk familie med Edvard Albee - hvor
han i kammerspillets arrangementer for trio, kvartet og oktet kompone-
rer i tætte udsagn og hurtige skift. Replikkerne fyger og dramaet afvikles
som en forvandlingskugle i alle regnbuens farver, og hvor sort bliver til
hvidt og hvidt til sort. Ja somme tider til både hvidt og sort når afskræl-
ningen og udvaskningen er ført til ende - dramaets definitive nulpunkt.
Infamiteterne er helt på Hvem er bange for Virginia Woolf?-niveau, som
når sønnen Peter i Family Night hyler sin far, Henning, helt ud af den:
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Peter: Hun har været "skør" så længe, at ingen husker det
mere.
Henning: Jeg ka' ikke acceptere, at du taler om din mor på
den måde…
Peter: På hvilken "måde”?
Henning: Hun er ikke "skør", og jeg husker præcist, hvornår
hun blev indlagt første gang. Min hukommelse fejler intet.
Peter: Du ved ikke engang, hvornår jeg har fødselsdag.
Henning: Det er slet ikke det, det handler om.
Peter: Hvornår har jeg fødselsdag?
Henning: Engang i marts…
Peter: Ska' vi sige tredje april?! Der er ting, du ikke gider
huske og ting, du husker. 

Stykkernes karakterer undergår hele tiden ændringer, de forskydes,
blandes, krakelerer og samler sig igen, nu i en forandret eller måske helt
ny karakter. En skurk bliver til helt og en helt til antihelt. Klare motiver
udviskes eller forvrænges. Møjsommeligt tilkæmpede forsoninger slår
pludseligt ud i voldsomme konfrontationer, der fører til nye eller andre
forsoninger. Postulater bliver til skinbarlige sandheder, der pines frem
mod den klarhed og de uomgængelige indsigter, Stig Dalager har sat
som mål for alle sine skuespil og hele sit forfatterskab. Som i den gode
kriminalroman oplever publikum anklager og indicier rette sig flere 
steder hen og samle sig om først én, så andre af flere mistænkte, for 
mod slutningen inden den endelige afsløring at pege på - den eller de
forkerte. 

Afdækningen af belastende materiale sker som udgravningen af en
køkkenmødding fuld af skeletter og stinkende affald. Nedskydningen af
livsløgne foregår med haglbøsse, klappere og hunde, eller som regulær
parforcejagt - som i Drømmen hvor Elisabeth har overlevet i sit ægteskab
i mindet om sin ungdomselskedes heltemodige deltagelse og henrettelse
efter det mislykkede attentat mod Hitler i 1943. Barnebarnet piller 
drømmebilledet ned i to replikker:

Susanne: Peter Aschenbürger var ikke med i noget attentat,
vel! Jeg lavede lidt research, der findes bøger om den slags
og navnet Peter Aschenbürger forekommer ikke i nogen af
dem. Jeg ringede til en lektor i historie på Københavns
Universitet, jeg ringede oven i købet til Wiesenthals 
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dokumentationscenter i Wien, og ingen har hørt om ham…
Elisabeth: Så geskæftig, du har været!
Susanne: Han var bare en østrigsk officer, der troede på
Hitler, han er sikkert faldet under det russiske felttog…

Stykkernes personer undergår i forestillingens løb en irreversibel proces.
Et forløb, der ikke kan føres tilbage. De bringes ind i et kompleks af 
sociale, psykologiske og familiemæssige knuder, der tilsyneladende
hverken kan udredes eller løses 'gordisk'. Kun gennem menneskelig
interaktion kan individet eller kollektivet 'komme igennem' til nyt 
eksistensgrundlag og erkendelse. Den nye erkendelse fører dog kun 
sjældent til et nyt og forbedret liv. Oftere til døden. Således i fire af dette
udvalgs seks skuespil.      

Stig Dalagers dramatik handler om noget. Den ikke blot sætter 
problemer under debat, stykkerne sætter verdenssituationen til 
diskussion. De store krige er både anledning og bagtæppe - 2.
Verdenskrig, Vietnamkrigen, borgerkrigen i det gamle Jugoslavien, 
krigen mellem Israel og Palæstina, Irakkrigen. Dalager kan sin politiske
verdenshistorie og evner at fremstille den i et internationalt perspektiv,
så den kan forstås af alle tænkende på hele kloden. Dalager bekymrer sig
for verdens politiske tilstand og lader sine karakterer gennemspille 
tanker, erindringer og drømme, der udstiller de menneskelige lidelser.
Han gør det absurde teater realistisk, når han monologisk lader en 
serbisk kvinde tælle timerne ned til sin egen og den vestlige humanismes
finale. Scenograferet i et stinkende beskyttelsesrum og afspærret fra den
ydre verden, der kun høres som maskingeværsalver, bombebrag og 
knaldene fra de revnende vægge, gennemløber hun sit liv - både som
menneske og som individ i et på en gang virkeligt og uvirkeligt politisk
drama: borgerkrigen. Hun indvier publikum i sin historie og inddrager
os således i verdenssamfundets kynisme og dårlige samvittighed.  

Kvinden i Jeg tæller timerne fortæller, mens hun venter på sin mand,
Vaclav, som ikke er vendt hjem fra sin farefulde tur gennem det krigs-
hærgede Sarajevo for at hente vand. Der er gået flere dage. Dalager giver
hende Beckettske replikker, der bringer tanken hen på Mens vi venter på
Godot (der er inspireret af dramatikerens eget ophold i et beskyttelses-
rum under den tyske besættelse af Frankrig). Som Beckett stiller også
Dalager håbet i udsigt:

Nej, jeg må ikke… jeg må ikke give op. Vaclav kommer
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snart. Han kommer.   

Men Vaclav vender ikke hjem. Og der er ikke noget håb - heller ikke fra
oven:

Åh, Gud… Hvis du findes, så gi´ mit barn en chance. Jeg vil
gøre hvad som helst. (Stilhed. Som i et ekko af sin egen 
stemme:) Jeg vil gøre hvad som helst.

Men dramaet låner nok absurde træk - indholdet og dermed også 
formen er ikke desto mindre klar realisme og dokumentarisme. Dalager
anfører i en note til stykket, at der i monologen indgår citater fra Tatjana
Protrkas dagbog fra det belejrede Sarajevo.

I dobbeltmonologen Faces er smerten fordelt på en israelsk og en 
palæstinensisk kvinde som -  først den ene, så den anden -  beretter om
deres liv og lidelser under den uophørlige konflikt mellem de to land-
områder. Dalager lader den samme skuespiller udføre monologerne.
Mod slutningen, skriver han i regibemærkningen, "smelter deres 
ansigter, smerter og drømme sammen".  De står på verdensscenen og
sender fælles glødende blikke til den verdensopinion, der hverken vil
hjælpe eller handle.

Stig Dalager er en politisk dramatiker. Han mener Irak, når han skriver
det - og Vietnam, Sarajevo, Israel og Palæstina. Af den simple grund at
han vil fortælle om de uhyrligheder, der foregår dér. Men han er også en
dramatisk politiker, der kan føre de indre krige ind på den selv samme
scene - parforholdskrigen, generationskrigen, mor-datter-krigen, far-søn-
krigen. Dalager administrerer suverænt sine stykkers horisontale og 
vertikale krige. American Elektra handler på én og samme gang om USA
og koalitionens krig i Irak og om et parforhold, der æder hele familien.
Men som den græske tragedie, der har lagt navn til stykket, bliver netop
datteren og hendes (halv)bror redskaber hertil. Årsagen er imidlertid
amerikanernes inhumane behandling af de irakiske fanger - som vi alle
kender fra aviser og fjernsyn. Sådan projicerer Dalager præsident Bush
og konsorters misgreb op på det globale lærred. Fra det lille kvartetspil 
i en villa på The Strand udenfor New York - instrumenteret med 
diplomatenken Joanne, hendes nye kæreste John (oberst, udstationeret i
Bagdad), datteren Elisa direkte fra psykiatrisk behandlingshjem og 
hendes jurist-kæreste Peter, der viser sig at være hendes halvbror - 
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knalder han uhyrlighederne op på den internationale storskærm. Vi er
ikke langt inde i familiemiddagen før der kommer lig på bordet:

Peter: Jeg bliver nødt til at sige, at oberst John Thompson
figurerer i mine papirer fra justitsministeriet som en af de
officerer, der er under mistanke for at have sanktioneret 
torturen i Abu Grahib fængslet udenfor Bagdad.
Joanne: Hvad har det med John at gøre? 
Peter: Det synes jeg, du skulle spørge ham om.
John: (Med påtaget ro) Der er en del oberster i den 
amerikanske hær ved navn John Thompson.
Peter: Ja, men meget få, der har været direkte ansvarlige for
sikkerheden i dette fængsel. Faktisk kun en eneste.

Det er dog ikke tragediens Orestes alias Peter, der fører våbnet, men
dronning Klytaimestra alias Joanne, der slutter af med de to dræbende
skud - mod elskeren og sig selv. Verdensdramaet ender som familie-
drama. Heri ligger Dalagers dramatiske styrke: At afsløre det store og
ufattelige i det små og forståelige.  

Stykket kan forstås af enhver, der ser TV eller læser avis over hele
verden. Handlingens USA-i-Irak-tema er elementært for enhver 
europæer, kineser, afrikaner og - amerikaner. Det enkle dagligstue-teater
med fire medvirkende og en stuepige udspiller sig tilsyneladende som et
skuespil af Ibsen eller Albee, men scenen er på trods af amerikansk high-
life familiedrama ikke desto mindre sat i Bagdad og Pentagon. 

Stig Dalager kan skrive kvinderoller, der fylder scenen ud. Samtidig er
han ikke bange for at fylde scenen med kvinder. Mens gennemsnits-
fordelingen i europæisk-amerikansk drama i 2500 år er 5/3 (fem herre- og
tre dameroller pr. stykke) er Dalagers gennemsnit 3/5. Dalager kan sine
verdens-kvinderoller - fra Medea og Elektra over Nora og Frøken Julie til
Anna Sophie Hedvig og Martha. I monologerne Jeg tæller timerne og
Faces har han skabt monumentale skikkelser, som allerede nu indgår 
i de dramatiske nationalgallerier i verdens storbyer, hvor de største 
skuespillerinder har fremført dem. At gennembruddet som monolog-
dramatiker i 1993 skulle ske med de seneste årtiers betydeligste danske
skuespillerinde, Kirsten Olesen, at skabe et på én gang kunstnerisk og
moralsk udfoldelsesrum for den seriøse kvindelige fortolkers talent og
energi. 

I American Elektra samler hele handlingen og spillet sig omkring
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diplomatenken Joanne. Med de tre øvrige roller som hjælpere afdækkes i
hendes hoved lag for lag de tilslørede omstændigheder bag hendes
mand og datters død. Hendes hjerne er scenen, hvorpå hun modstræben-
de spiller sig frem til den erkendelse, der også bliver publikums - at hun
uden at vide det har stået i ledtog med sin elsker, der både har dræbt
hendes mand og forgrebet sig på hendes datter:

Joanne: Jeg tog hans liv, John, og du hjalp mig. Du er meget
dygtig, meget overbevisende, du hjalp mig "for min egen
skyld", du trøstede mig, den måde at omgås kvinder på om
dagen og slå ihjel om natten eller også er det omvendt at slå
ihjel om dagen og omgås kvinder om natten, er det noget I
lærer på West Point? Jeg ved det ikke, jeg siger dig bare, du
sku ikke ha' rørt det bedste, jeg havde, det som kom herfra,
fra mit eget skød…

Joanne erkender, at hun er skyldig - og skyder elskeren og sig selv. Mens
de ligger blødende på gulvtæppet flikker stedsønnen Peter et forsimplet,
men tilpas kulørt hændelsesforløb sammen til brug for politi og presse.
Dalager fremhæver således Joannes eksistentielle afklaring ved i et 
snuptag at føre sit publikum fra græsk drama til american entertainment.   

I Drømmen, hvor tre kvinder - mor, datter og barnebarn - slider sig
gennem familietraumet i nogle fortættede nattetimer, hvor den døende
mor, den østrigskfødte psykiater Elisabeth først prøver at kanonisere
livsløgnen som familiesaga, og dernæst til slut, da den er afsløret, at
erkende for derved at skabe fred - og dø i fred. Her er tale om en rolle
med en spændvidde, der stiller store krav til den, der skal udføre den.
Dette er da også blevet bemærket ved de hidtidige opførelser såvel i
Danmark som i udlandet. Dalager har derved skabt et stykke som på én
gang bidrager fornemt til den seriøse del af teaterlitteraturen og til det
forholdsvis lille antal af store kvinderoller. Stykket slutter med at
Elisabeth drømmer sig ind i døden, mens datter og barnebarn muntert
spiller kasino ved køkkenbordet. Elisabeths sidste ønske.

I Stig Dalagers stykker dør heltinden som regel til slut. I Family Night,
hvor der ikke er en sådan, ender stykket med et samleje. Men også i 
spillet om H.C. Andersens sidste timer, Herre og Skygge, slutter spillet
naturligt nok med digterens bortgang. Andersen plages på dødslejet af
en af sine mest berømte fantasifigurer, Skyggen, fra eventyret af samme
navn. Stykket er fra Dalagers hånd et psyko-biografisk mesterværk, der
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uden anmasselse tematiserer og analyserer digterens liv og værk.
Eventyr, barndomserindringer og dagbogsstumper hvirvler rundt i den
døendes hjerne, drevet frem med sarkasme, ironi og kynisme af den for
alle andre end Andersen usynlige Skygge. Alt drages frem i disse sidste
timer - levende og døde, eventyrskikkelser og hallucinationer, 
fornedrelser og mindreværd. Det erotiske dagbogsnotat fra Napoli er
Skyggens speciale: 

Skyggen: De skal vel også kneppe. Her knepper alle.
Andersen: Kneppe?
Skyggen: Det er nødvendigt at rense sit vandhus.
Andersen: I Omnibussen så jeg en smuk ung pige, fast som
en drue, frisk som en rose.
Skyggen: Driver om i gaderne.
Andersen: Op og ned ad gaderne. Jeg er en nar.
Skyggen: Gammel nar!

Skyggen eksaminerer Andersen i eventyrerne og mulige biografiske 
forbilleder. Gang på gang males digteren op i krogen:

Andersen: De ved ikke, hvad De taler om. Kom ikke og spil
samvittighed overfor mig.
Skyggen: En drømmer er De. Og alene. Så allerhelvedes
alene.

Herre og Skygge er et empatisk portræt og en hyldest til en stor digter.
Stykket, der blev uropført i Washington i 1991 og på Det Danske Teater i
1992, er stadig det bedste bud på den H.C. Andersen-forestilling der
kunne have været opført på Nationalscenen ved 200 års fejringen i 2005.    

Stykkerne i dette udvalg af Stig Dalagers dramatik er alle opført eller på
vej til at blive det rundt omkring i verden - New York, Washington,
Moskva, Beijing, Berlin, Wien, Lodz, Sofia, Tsiblisi og mange andre byer.
På flere teatre indgår de i det faste repertoire. Stykkerne opføres også på
de danske scener, men ikke så meget som man skulle tro - dertil er
Danmark, som det så kernedansk er formuleret af en af vore kunst-
fornægtende kulturpolitikere, "for lille et sprogområde til en ballet". 
Så meget desto mere spilles Stig Dalager på verdensscenen, hvor det 
dramatiske sprog som bekendt er internationalt. 
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Herre og Skygge 
Drømmespil om H.C. Andersen
Den danske digter H.C. Andersen er døende og i sin febervildelse fører
han en intens samtale med sit andet jeg - sin skygge. Episoder fra hans
liv, de kvinder han har kendt og en række af hans eventyrfigurer skyller
ind over ham i en bølge af materialiseret erindring. Uropførelse på The
Scena Theatre, Washington D.C. i 1991, dansk premiere på Det Danske
teater i 1992. Senere hen opført  bl.a. i Tbilisi og på Teatr Sofia i Sofia
(2005). Oversat til en række sprog og på vej mod opførelser i New York,
Moskva, Rio og Beijing. 

Om opsætningen
I dette stykke spiller lydkulisserne en speciel rolle som forbindelsesled
og rumskaber. Scenen er tænkt meget enkel i udtryksmidler og rekvisit-
ter. Et nøgent eller næsten nøgent rum, enten cirkulært eller vægløst med
gullige freskoagtige "italienske" vægge. En af væggene med en altan.
Lyset er væsentligt som rumfaktor. Jeg forestiller mig en lyscirkel, 
kontrasterende med et mørke, som personerne glidende eller drømme-
skærsagtigt dukker op fra - og forsvinder ud i igen. (Grundlys-skygge-
virkninger bygget op af goboer suppleret med pin-spots).

Stykkets grundsituation
Den aldrende, døende H.C. Andersen, der liggende i en seng eller på et
leje, ser tilbage på sit biografiske og skabende liv. 
Skikkelser og associationer myldrer frem...
Ved sengen - et lille bord med et morfinglas, som Andersen af og til 
betjener sig af.

Personerne
Andersen.
Skyggen.
Kvinden.
Farfaderen/ Lille Claus/ Værten.
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Andersen i sengen. Skyggen ses ikke. Træder pludselig frem i mørket bag
Andersen. Kun ansigtet synligt. Forførende cellomusik. Musikken gentager sig
selv i de samme strofer. Hører brat op.
Andersen: Drømt hæsligt om et lille barn jeg bar, det svandt ind til et tørt
skind på min skulder.
Skyggen: Hvornår?
Andersen: Det var koldt og regnvejr. Jonas og jeg gik i seng allerede
klokken ni. Min seng var for kort, jeg frøs, lå ikke godt, mine tanker
krydsede. Jeg huskede på min drøm i fjor hernede i Duchy om gamle
Collin, som jeg troede død. Det var Lausanne. 28. juni 1861.
Skyggen: Tænk Dem nu om.
Andersen: Det gør jeg hele tiden.
Skyggen: De er ved at blive gammel.
Andersen: Jeg er ikke så gammel som De tror.
Skyggen: Det var senere.
Andersen: Senere. Hvad mener De?
Skyggen: De fører alt til protokols. De bilder Dem ind, De ved noget om
Dem selv.
Andersen: Det er ikke indbildning!
Skyggen: Det var den 1. august 1862. De drømte om barnet. Den hæslige
drøm.
Andersen: Hvor ved De det fra?
Skyggen: Lad os sige, jeg kender Dem.
Andersen: Hvem er De?
Skyggen: Nej nu er De et barn!
Andersen: Jeg vil ha' besked.
Skyggen: Brug Deres fantasi. Man siger jo, De har så meget af den.
Andersen: Jeg mener nu ikke, jeg har gjort Deres bekendtskab.
Skyggen: Man siger, De er godmodig.
Andersen: Javel. Godmodig. Jeg husker nu ikke, jeg har lukket nogen
ind.
Skyggen: Jeg mente ikke glemsom.
Andersen: Men selvfølgelig. Der kommer så mange og vil det ene og det
andet.
Skyggen: Glemsom ka' man ikke sige, De er.
Andersen: Og alligevel er De mig aldeles ubekendt.
Skyggen: Er De nu sikker på det?
Andersen: Hvis De rykker Dem lidt til siden, så ka' jeg bedre se Dem.
Skyggen: (Bevæger sig i periferien af lyscirklen, stadig kun delvist synlig)
Var det bedre?
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Andersen: De er så sært mørk. De ligner en heks.
Skyggen: Nej, ved De nu hvad.
Andersen: Ja, måske er det lyset. Hvis De vil være så venlig at rykke
lyset lidt tættere på.
Skyggen: Sådan!
Andersen: Ja.
Skyggen: Ser De noget?
Andersen: Måske er det et fantom, så aldeles opløst. Ja, undskyld, det
var ikke for at fornærme Dem.
Skyggen: Det kan De heller ikke.
Andersen: Nåh, jeg ved nu ikke rigtig. De virker noget skrøbelig.
Skyggen: Og det siger De!
Andersen: Vi er alle skrøbelige.
Skyggen: Jeg husker den 14. oktober 1864. Jeg gik på gaden gennem en
rivende strøm, og da den sank så jeg en lukket vogn styrte ned og for-
svinde i kanalen, selv gik jeg uden klæder, kun med min skotske plaid.
Var bange for at politiet skulle standse mig eller drengene forfølge mig. I
en båd ville jeg nu til Nyhavn og her kom gamle Collin, som kuede mig.
Jeg var i den frygteligste afhængighed og spurgte om han ikke var død.
Men det var han ikke.
Andersen: Det er nu min drøm.
Skyggen: Nej det er mig, der husker den.
Andersen: Det er ikke noget der er sket.
Skyggen: Hvorfor har De så skrevet det ned?
Andersen: Det morede mig, og i øvrigt ka' jeg ikke la' vær'.
Skyggen: Hvad er det med Deres tænder?
Andersen: Mine tænder?
Skyggen: Jeg husker tydeligt det med tænderne.
Andersen: La' mig nu se.
Skyggen: Den 16. juli 1864 for eksempel.
Andersen: I nat drømte jeg en fæl drøm. Alle mine tænder faldt ud af
munden. Mit sind er trykket, jeg er i en dæmonisk stemning til at udtale
Sauls onde dæmon, har skrevet flere strofer ned.
Skyggen: Det er lige efter min smag.
Andersen: Hør, hvor er det, De vil ha' mig hen?
Skyggen: Tænderne!
Andersen: Jo, det var en plage.
Skyggen: Og hænderne!
Andersen: Hvad mener De?
Skyggen: Deres højre hånd, der skaller af i en stor jordskorpe.
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Andersen: Det er noget De finder på!
Skyggen: Det var en drøm.
Andersen: Det er jo det, jeg siger.
Skyggen: Meget levende.
Andersen: Men jo kun en drøm. Ikke noget at snakke om.
Skyggen: Drømme er saltet.
Andersen: Ja, det vil jeg ikke diskutere nu. Jeg har brug for at leve.
Skyggen: Hør nu her, ja, De ka' jo selv læse op.
Andersen: Ska' jeg læse op?
Skyggen: Det er jo Deres drøm.
Andersen: (Sukker) Ja, ja. la' os nu se. Betydningsfuld drøm i 
morgenstunden, min højre hånd skallede af i en stor skorpe. Senere ud
på morgenen drømte jeg, at jeg gik ud i et dybt ubekendt vand, mine
benklæder var fulde af jord, jeg skyllede dem af, men opdagede, at 
støvlerne havde siddet fast og var tabt i vandet. Jeg dukkede mig ned,
men fandt dem ikke, kom dog i land og hørte, at der var 60 favne dybt
nærved hvor jeg havde stået, kunne være druknet. Jeg blev forskrækket
og vågnede og syntes, det var for meget at have villet sætte livet på spil
for at få et par gamle støvler.
Skyggen: (Ler) Haha.
Andersen: Det var nu ikke så morsomt, som De tror.
Skyggen: Haha.
Andersen: Nu må jeg be' Dem om at holde op. Hvad laver De egentlig
her?!
Skyggen: Begynder De nu igen.
Andersen: Jeg foretrækker at være alene.
Skyggen: Det er nu ikke mit indtryk
Andersen: Sig mig. Ved De egentlig, hvem jeg er?
Skyggen: Det skulle jeg mene.
Andersen: Jeg er berømt.
Skyggen: Jaja.
Andersen: Hvad mener De med "jaja"?
Skyggen: Man taler om Dem.
Andersen: Javist.
Skyggen: Og dog har De skrevet "Jeg føler mig indvendig slet ikke 
elskværdig, taknemmelig eller tålmodig".
Andersen: Det gi'r langtfra det sande billede. Et øjebliks indskydelse.
Skyggen: Jeg husker også Deres had. Det var ganske interessant. La' os
nu se. Vi er i 1833. Italien.
Andersen: Åh, ja Italien. De dejlige nætter og dage, det blikstille
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Middelhav, der lyser om natten i sin dønning, stjernernes pragt, der hele
tiden forbavser mig. De hvide solbelyste gader...
Skyggen: Rom.
Andersen: Det er allerede længe siden.
Skyggen: De var oprørt og gik og ventede brev.
Andersen: Det var min "Agnete".
Skyggen: Jeg har et brev her. Vil De læse op?
Andersen: Jeg ved ikke, hvor De vil hen.
Skyggen: De skal bare læse op.
Andersen: Det har jeg slet ikke lyst til.
Skyggen: Jaja, så læser jeg. De er jo i grunden en umådelig egoisme af
Dem at tiltro folk denne interesse for Dem. Skylden må være Deres egen,
for publikum, i det mindste recensenterne har sandelig ikke givet Dem
anledning dertil. "Agnete" er så aldeles den gamle Andersen, så vel i de
smukke barnlige steder, som vi kender fra hans tidligere arbejder, som
de til fortvivlelse vanskabte, ja formløse steder, som vi også kender fra
hans tidligere arbejder.
Andersen: Javist.
Skyggen: De er rolig?
Andersen: Ja. Det må man være. Jeg synes jeg kender stemmen.
Skyggen: Er De sikker?
Andersen: Den minder mig om Deres. De skulle vel ikke være, næh, det
passer ikke. Det er Edvards.
Skyggen: Vores bedste ven.
Andersen: Min ven Edvard.
Skyggen: Edvard, mere og mere ser jeg din mageløse egoisme, den uhyre
uret jeg lider. Du har sat en kløft mellem os, som vist aldrig dækkes. Alt
er falsk. Falsk er hele verdens slæng. Hvad har jeg for min skikkelighed,
intet, intet! Vel, så vil jeg være djævel, man har bragt mig til fortvivlelse.
Mennesket er ondt, ondt! Jeg kunne have sønderrevet mine fjender. Rom,
den 25. januar.
Andersen: Har De skrevet det?
Skyggen: Det er Dem selv.
Andersen: Det husker jeg ikke.
Skyggen: Jeg husker det.
Andersen: De er så særlig god til at huske dæmoniske ting.
Skyggen: Og De til at forskyde dem.
Andersen: De skulle vel ikke være Edvard. Ja, tilgiv mig, men jeg ser
Dem så dårligt i lyset her.
Skyggen: Dem og Deres gode øjne!
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Andersen: Næh, det er De ikke.
Skyggen: Edvard havde holdning. Der var noget belærende og tørt over
ham, men han havde holdning.
Andersen: Ja, mine ord igen.
Skyggen: Holdning?
Andersen: Edvard, hvilket væsen er du og de andre! I dræber mig!
Skyggen: Hvad siger De!
Andersen: Det må stamme fra Dem. Det kom bare ud af munden. De
begynder at irritere mig.
Skyggen: Jaså.
Cellomusikken fra før. Hører brat op.
Andersen: Jeg skulle examineres af rektor Meisling ved kongehusets
besøg, jeg ville ikke, jeg vidste, at jeg ikke kunne oversætte latinen og
ville blive flov og leet af. Så vågnede jeg.
Skyggen: De drømte.
Andersen: Ja.
Skyggen: Fornylig?
Andersen: I går. Måske nu.
Skyggen: De sidder og drømmer?
Andersen: Jeg har lagt mig lidt ned. "De er doven", siger han. "En 
utålelig kegle, et galt menneske, et dumt fæ".
Skyggen: De er det mest bornerte hoved, jeg har kendt, og så tror De, at
De er noget. Var De virkelig digter, så bort med studierne! Opofrer Dem
for poesien! Kan De ikke leve af det i Danmark, så er hele Tyskland for
Dem. Men De dur til ingenting! En drikkevise, kan De velsagtens komme
til at skrive, rime noget om sol og måne, men det er kun drengestreger...
Andersen: Meisling er her i stuen.
Skyggen: Det er bare mig.
Andersen: Jeg forsikrede ham om, at jeg ikke var doven og at jeg ikke
kan skrive digte. Jeg satte min lid til Gud.
Skyggen: Jeg gør mig dag for dag umage for at kende mig selv, det vil
ikke lykkes mig. Jeg føler nok at den slemme forfængelighed lister sig
med i spillet. Bedømte jeg mig selv lidt for strengt i et mørkt øjeblik, så
vil jeg for resten godt tro bedre om mig. Meisling har bragt mig til at
indse, at der ligger noget hæsligt luftigt i mit væsen, noget uroligt og
ilende i min ånd...
Andersen: Jeg var bare en dreng.
Skyggen: Dengang tog De det ikke så roligt.
Andersen: Hvem har bedt Dem om at komme?
Skyggen: Jeg har været her hele tiden.
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Andersen: Er De Meisling?
Skyggen: Nej.
Andersen: Jeg skrev et digt. Det nåede helt til Tyskland.
Skyggen: "Det døende barn".
Andersen: Åh, kender De det?
Skyggen: Lidt for sentimentalt efter min smag. (Citerer den første strofe af
digtet)
Andersen: De kender udtrykket, jeg kender følelsen.
Skyggen: (Lavt) Det døende barn. Det bløde barn. Et tørt skind på 
skulderen.
Andersen: De må tale lidt højere!
Skyggen: De hørte mig udmærket.
Andersen: Det er som om De sidder med ryggen til. Ka' De ikke komme
lidt nærmere.
Skyggen: Det skal De ikke ønske.
Kvindelatter. En kvinde i lang grå kjole glider ind i lyscirklen.
Andersen: Hvem er det?
Kvinden: Åh, er der nogen her?
Andersen: Kom bare nærmere.
Kvinden : Jeg gik forkert.
Andersen: Kom nu bare helt herhen.
Kvinden: De misforstår mig. Jeg leder efter nogen.
Andersen: Er det nogen, man kender?
Kvinden: En ung mand. Lidt ranglet. Han er digter. Har De set ham?
Andersen: Har han et navn?
Kvinden: Selvfølgelig. Nu skal jeg se. Jeg har det lige her (Roder med
noget papir). Nej, det var mærkeligt. Det er forsvundet. Jeg kan ikke
huske, hvad han hedder.
Andersen: Deres simple grå morgenkjole klær Dem godt.
Kvinden: Åh, min kjole.
Andersen: Han skulle vel ikke hedde Andersen?
Kvinden: Hvem?
Andersen: Den unge mand.
Kvinden: Kender De ham?
Andersen: Jeg skrev til Dem. Ka' De ikke huske?
Kvinden: De ligner ham ikke. Hans lange fingre var så sarte. Og hans
øjne.
Andersen: Hvad var det med øjnene?
Kvinden: De havde næsten ingen farve, (Ler) men glødede alligevel. Jeg
var lidt forelsket. Jeg blev nødt til at skuffe ham. Jeg var jo forlovet.
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Forstår De det?
Andersen: Hvad gjorde De?
Kvinden: Jeg sendte ham et lille brev.
Andersen: Bare et lille brev! Var han ikke mere værd!
Kvinden: Det er jo derfor jeg må tale med ham. De ved vel ikke...
Andersen: Det er for sent.
Kvinden: Hvorfor siger De det?
Andersen: Jeg kender ham.
Kvinden: Jamen, så fortæl mig dog, hvor han er.
Andersen: Han sidder lige her!
Kvinden: Det tror jeg ikke.
Skyggen: Jeg skrev til Dem, ikke sandt.
Kvinden: Jeg vil ikke høre mere om det.
Skyggen: Jeg skrev, at jeg ikke var verdensklog nok til at kunne skjule
mit hjerte og at jeg drømte mig til et håb.
Andersen: Hvor var De dog naiv!
Skyggen: Og det siger De, der ville opgive at skrive vers og blive præst
for hendes skyld.
Andersen: Det var selvskuffelse.
Skyggen: De slog det hen i spøg, men kunne ikke lade være med at
tænke over det. De fandt Dem selv latterlig, Dem der altid havde spottet
over kærlighed og sværmeri. De gik rundt i gaderne og var angst og 
dårlig. Det brændte gennem hele legemet. De var svimmel.
Kvinden: Det vidste jeg ikke.
Andersen: Det er længe siden. Meget længe siden. De elskede en anden.
Kvinden: Jeg blev gift.
Skyggen: Med en apoteker!
Andersen: "To brune øjne jeg nylig så/ I dem mit hjem og min verden lå".
Skyggen: "Der flammer snillet og barnets fred/ Jeg glemmer det aldrig i
evighed".
Kvinden: Har De skrevet det?
Andersen/Skyggen: (Samtidig) Ja.
Andersen: Vil De være så venlig at fjerne Dem fra mit ansigt!
Kvinden: Mig?
Andersen: Denne person, der hele tiden taler med.
Kvinden: De er vel ikke syg?
Andersen: Syg?
Kvinden: Nu skal De bare lægge Dem ned.
Andersen: Jeg ligger jo allerede ned.
Kvinden: Undskyld, De sidder, og De har en pen i hånden.
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Andersen: Mener De det?
Kvinden: (Ler) Såmænd!
Andersen: De må ikke le ad mig.
Kvinden: Så ler jeg ikke.
Andersen: Folk ler ad mig. Ved De det?
Kvinden: Det vidste jeg ikke.
Andersen: Man siger, at jeg er en pjalt og forfængelig. Man har lagt
mærke til, at jeg ikke kan gå forbi et spejl uden at se mig selv. Men ved
De hvorfor: Jeg ka' sige det til Dem, til kvinder ka' man sige det meste.
Jeg er grim, forstår De. Det er frygteligt at være grim.
Kvinden: De er ikke grim.
Andersen: Jovist er jeg grim. Og jeg er uden livsanskuelse, forstår De. Jeg
hænger ikke sammen.
Kvinden: (Ler) Er det nu så forfærdeligt!
Andersen: Nu ler De igen!
Kvinden: Undskyld.
Andersen: Det knager underligt i mit hoved. Jeg er bange for at blive gal.
Jeg fik målt mit hoved i Töeplitz. Det hører til de mindre, sagde man.
Hjernen var heller ikke af de store. Men meget udviklet fantasi og følelse.
I den grad at jeg kunne blive vanvittig, havde Gud ikke givet mig vilje
og energi.
Kvinden: De skal bare hvile Dem lidt.
Andersen: Hvile?
Kvinden: Læg Dem nu med en pude under nakken.
Andersen: Ved De. Det er min fantasi. Jeg sveder og er nervøs. I dag gik
jeg ud i gaderne og der var meget at se, når jeg så det enkelte. Jerngitre
der gik ud på fortorvene og kældrene under gitrene. Folk stod i skarer
på gaden og sladrede. Da jeg kom hjem, havde jeg en følelse i blodet som
om jeg skulle blive gal.
Kvinden: De er bare træt
Andersen: Jeg er på bunden af et skib, kastet i et mørkt fængsel, pint og
mishandlet.
Kvinden: De er lige her.
Andersen: Ved De, klokken 9 i går skulle jeg ha' haft min vinterfrakke fra
skrædderen og da jeg ikke fik den, gav han mig en anden at gå med. Da
jeg kom ud på gaden syntes jeg, at det var en andens frakke jeg gik med,
jeg tænkte, nu kommer han og siger: Det er min frakke, De går med. Jeg
syntes folk så på mig og skyndte mig hjem.
Kvinden: Nej, nu må De lægge Dem!
Andersen: Mener De det?
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Kvinden: Ja.
Andersen: Vil De hjælpe mig?
Kvinden: (Hjælper ham) Sådan. (Kvinden ud)
Cellomusikken. Andersen tager sig til hovedet, stiger ud af sengen. Det virker
som om han hører og kan se noget.
Andersen: Se på mig, hvad siger De nu? Skulle vi ikke være kærestefolk,
vi passe så godt sammen. De springer og jeg danser! Lykkeligere end vi
to kunne ingen blive! (Drejer sig langsomt)
Kvinden: (Springer et par skridt ind i lyset) Så, tror De det! De ved nok
ikke, at min fader og moder har været safianstøfler, og at jeg har en prop
i livet!
Andersen: (Får øje på hende, går hen imod hende, hun springer til siden) Ja,
men jeg er af mahogni og byfogden har selv drejet mig, han har sin egen
drejebænk og det var ham en stor fornøjelse.
Kvinden: (Står stille, tænker sig "barnligt" om) Ja, kan jeg stole på det?
Andersen: Gid jeg aldrig få pisk, om jeg lyver!
Kvinden: De taler meget godt for Dem, men jeg kan dog ikke, jeg er så
godt som halv forlovet med en svale, hver gang jeg går til vejrs, stikker
den hovedet ud af reden og siger "Vil De? Vil De?" og nu har jeg indvor-
tes sagt Ja, og det er så godt som en halv forlovelse, men jeg lover Dem,
jeg skal aldrig glemme Dem! (Springer væk fra ham og ud i mørket)
Skyggen: (Bag ved Andersen) Og så talte de ikke til hinanden.
Andersen: Drømmer jeg?
Skyggen: Ja. (Han går op på siden af Andersen, de går begge lidt frem).
Andersen: Hvor er vi?
Skyggen: Det er uklart.
Andersen: Nu ka' jeg se det. Ka' De se det?
Skyggen: Ikke helt.
Andersen: Barndomshjemmet.
Skyggen: Er det ikke mere?
Andersen: En lille stue, skomagerværkstedet, derhenne sidder min far,
sengen og slagbænken, der sover jeg, se på væggene og alle billederne.
Der har De dragkisten med de smukke kopper, glas og nipserier.
Derhenne ved vinduet hænger en lille hylde med bøger og viser. Og 
køkkenet!
Skyggen: Det er jo ingenting.
Andersen: En tinrække fuld af tallerkener. Det er så rigt. Se på døren. Et
helt billedgalleri!
Skyggen: Jeg husker det anderledes (Ind foran Andersen, der skubber ham
lidt væk).
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Andersen: Ka' De ikke fjerne Dem lidt, så jeg bedre ka' se!
Skyggen: De vil jo ikke se. De lyver hele tiden.
Andersen: Det er min drøm, om jeg må be'.
Skyggen: Deres idyl, mener De!
Andersen: De ødelægger poesien.
Skyggen: Sig ikke det.
Andersen: Har De måske noget at vise frem!
Skyggen: Lad os gå rundt om hjørnet her.
Andersen: Hjørnet?
Skyggen: Vi går bare rundt om hjørnet.
De går rundt langs cirklens kant.
Skyggen: Her skal De se!
Andersen: Hvem er den gamle mand?
Skyggen: Det er Deres sindssvage farfar.
Andersen: Han siger ikke noget. Han står bare og snitter i træ.
Skyggen: Sælsomme billeder, mennesker med dyrehoveder, dyr med
vinger og forunderlige fugle. Han pakker dem ned i en kurv og så går
han ud på landet, hvor bønderne trakterer ham. De gir ham gryn og
skinke med hjem, og han forærer dem og deres børn det kunstige legetøj,
han har i kurven. Når han kommer hjem igen til Odense skriger gade-
drengene højt efter ham, og De gemmer Dem bag en trappe. De er hans
kød og blod.
Farfaderen: (Mod Andersen, viser sit træsnit frem) Se her, min lille dreng,
ka' De se hvad det er?
Andersen: Jeg er ikke et barn!
Farfaderen: Jovist er De så! Ka' De så se det!
Andersen: Et mærkeligt dyr.
Farfaderen: (Ler) Skrubtudse, skrubtudse, det er jo en tudse!
Andersen: Det er svært at se.
Farfaderen: Har De måske ikke øjne, har De ikke øjne, har De ikke?
Andersen nikker lidt skræmt. Farfaderen kigger på ham med et finurligt blik,
sikrer sig så, at ingen hører hvad han siger.
Farfaderen: (Fortroligt) Engang var jeg tudse, min mor var tyk og styg,
led og fed, men hjerte havde hun alligevel. Det sagde dunk, dunk. Vi
boede mellem stenene i bunden af brønden og aldrig så vi nogen sol.
(Lille pause, hvor han kigger mistroisk på Andersen). Hører De efter?
(Andersen nikker) Jeg ville op og ud, helt op til brøndkanten, der skulle
være så grønt deroppe. Og jeg kom op, hu hej, jeg hoppede i spanden og
blev hældt ud, og karlen sparkede efter mig, jeg sagde qvak og gemte
mig under de høje brændnælder. Det var så dejligt der. Men det var lige-
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som ikke nok for mig. Jeg hoppede sådan omkring på mine høje ben og
skræmte en høne og en kålorm. "De er meget ubehagelig at se på" sagde
den.
Andersen: Ja, det vil jeg tro.
Farfaderen: Nu må De holde mund, lille knægt, turen kommer nok til
Dem. Vi får alle vores tur ud i verden og jeg fik min. Jeg hoppede langt
omkring og fik øje på en stork. Den gik og knebrede, jeg hørte hvad den
sagde. Den sagde "mennesket er et indbildsk kræ og flyve kan det ikke
engang". Den sad på bondens tag og talte om Ægypten og om al det
mageløse mudder, der var der. En stor mand var den og højt sad den. Jeg
gav den et kvæk og straks fór den ned fra sit tag og satte næbet i mig, nu
skulle jeg jo til Ægypten og opad gik det. Men det klemte så hårdt. Jeg
var død. Jeg var død! Qvak, qvak!
Andersen: Det passer ikke. De glemmer ædelstenen i skrubtudsens
hoved. De glemmer glansen i dens øjne og...
Farfaderen: (Afbryder) Jeg var død og nu er jeg her (Holder træsnittet frem
mod Andersen). Og vi skal dø og vi kommer aldrig op af mudderet. Kvak.
Kvak! (Ud).
Andersen: Jeg er bange.
Skyggen: Se Dem selv i spejlet!
Andersen: Nej.
Skyggen: Se Dem nu i spejlet.
Andersen: Jeg ...
Skyggen: De elsker jo at se Dem selv i spejlet.
Andersen: Det er et troldspejl.
Skyggen: Det er bare et spejl.
Andersen: Det er ikke mig.
Skyggen: Ser De ingenting?
Andersen: Jeg er gammel, jeg har mistet mine tænder. Jeg ... Det er min
farfar, det er ikke mig. Hvorfor bliver De ved med at plage mig?
Skyggen: Det er Deres drøm.
Andersen: Jeg kender Dem ikke. Er De Døden? Jeg er ked af at leve og
bange for at dø. Gud slip mig ikke helt.
Kvinden: Hans Christian!
Andersen: Hvem er det?
Skyggen: Hørte De noget?
Andersen: Der var en, der sagde mit navn.
Skyggen: Jeg hørte ikke noget.
Kvinden ind. Langt, sort hår. Simpel dragt.
Kvinden: Har du set døden gå forbi med mit lille barn?
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Skyggen: Jo! Men jeg siger dig ikke hvilken vej han tog, uden at du først
vil varme mig op ved dit hjerte; jeg fryser ihjel, jeg bliver til bare is.
Kvinden: Hvem er du?
Skyggen: Søen!
Kvinden: Lad mig komme over efter mit barn!
Skyggen: Nej det går ikke, lad os hellere blive enige! Jeg holder af at
samle på perler og dine øjne er de to klareste, jeg har set. Vil du græde
dem ud til mig, så skal jeg bære dig over til det store drivhus, hvor
døden bor og passer blomster og træer, hver af dem er et menneskeliv.
Kvinden: Hvor skal jeg finde døden, som gik med mit lille barn?
Skyggen: Her er han ikke kommet endnu. Hvordan er du kommet her-
hen, hvem har hjulpet dig?
Kvinden: Vor Herre har hjulpet mig, han er barmhjertig og det vil du
også være.
Skyggen: Hvad giver du for at få hjælp? 
Kvinden: Jeg har ikke noget at give, jeg har mistet min varme og mine
øjne. Men jeg vil gå for dig til verdens ende.
Skyggen: Ja, der har jeg ikke noget at gøre. Men ka' du gi' mig dit lange,
sorte hår, du ved nok selv, at det er kønt og det ka' jeg li'. Du skal få mit
hvide igen, det er altid noget.
Kvinden: Forlanger du ikke andet, det gi'r jeg dig med glæde. (Gi'r ham
håret. Kvinden ud).
Andersen: Hvem taler De med?
Skyggen: En kvinde, der kom forbi.
Andersen: Jeg drømte om min mor.
Skyggen: Hun var uden øjne og varme, hendes hår blev hvidt.
Andersen: Hun leder efter mig.
Skyggen: Hun ledte efter døden.
Andersen: Min mor er død.
Skyggen: Hun ledte efter sit barn.
Andersen: Det er mig, der er barnet.
Skyggen: Jeg sendte hende væk.
Andersen: De sender alle væk.
Skyggen: Jeg sendte hende til døden, der kunne hun vælge mellem 
ulykkens og velsignelsens blomst. Og hun vidste ikke, hvilken af dem,
der var hendes barn.
Andersen: Og hvad valgte hun?
Skyggen: Ingen! Forstår De det?
Andersen: Ja.
Skyggen: Døden forstod hende ikke. Han tog hendes barn på armen og
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gik ind i det ubekendte land.
Andersen: Hun overlod alt til Guds vilje.
Skyggen: Hvor ved De det fra?
Andersen: Jeg kender min mor.
Skyggen: Et fattiglem.
Andersen: Jeg forbyder Dem at sige den slags.
Skyggen: De sendte hende penge, mens De var ude i Europa for at blive
berømt.
Andersen: De ved ikke, hvad De taler om. Kom ikke og spil samvittighed
overfor mig.
Skyggen: En drømmer er De. Og alene. Så allerhelvedes alene.
Andersen: Jeg har jo Dem, husk det.
Skyggen: Mig vil De jo ikke vide af.
Andersen: Hvis det ikke kan være anderledes. Nu er De i min drøm, så
er der ikke noget at gøre ved det.
Skyggen: De skal passe på. Jeg går lige igennem Dem.
Andersen: Åh, snak...
Skyggen: Aldrig legede De med nogen, selv i skolen legede De ikke med
nogen, men blev siddende inde. Hjemme sad De og legede med Deres
fars hjemmelavede legetøj.
Andersen: Se, der sidder jeg. Jeg sidder med mine billeder, der 
forvandler sig, når man trækker i en tråd, se selv, en stampemølle er der
også, se hvor mølleren danser rundt, hør lyden!
Cellomusikken.
Skyggen: Jeg hører ingenting
Andersen: Jeg havde perspektiv og pudserlige nikkedukker. I øvrigt var
det min store glæde at sy dukketøj eller at sidde i gården ved den eneste
stikkelsbærbusk, der stod der. Min mors forklæde var udspændt ved
muren ved hjælp af et kosteskaft. Det var mit telt i skylregn og solskin,
der sad jeg og så ind i stikkelsbærbuskens blade. Jeg fulgte deres 
udvikling fra de var små, grønne knopper til de løsnede sig som store,
gule blade.
Skyggen: Et underligt drømmende barn, der plejede at lukke øjnene, når
det gik omkring. Til sidst troede man, at De havde et dårligt syn.
Andersen: Men jeg ser jo så mærkeligt skarpt.
Skyggen: (Brat) Jeg husker hospitalet.
Andersen: Hospitalet!?
Skyggen: Ka' De ikke se det?
Andersen: (Tøvende) Jovist.
Skyggen: Hospitalet nede ad gaden. Hør!
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Man hører stemmer, summende og pludselig flere "skæve" syngende stemmer
oven i hinanden.
Andersen: Hvorfor nu det?!
Skyggen: Alle de sindssvage, som ingen fortræd gør og  går frit omkring
i hospitalets gård.
Andersen: Hvor vil De hen?
Skyggen: De går ind i huset, hen ad en lang gang. Hør nu bare!
Andersen: Jeg hører.
En smuk kvindestemme, syngende en gammel dansk folkesang. Kvinden er trådt
ind, illuderer. En dør hejses ned.
Skyggen: Det er smukt. Det er den sindssvage kvinde. Hun sidder bag
døren derhenne. Nu går De derhen!
Andersen: Skal jeg gå derhen?
Skyggen: Nu gør De bare som jeg siger.
Går hen til døren, "kigger" ind på kvinden, der sidder på gulvet. Hans 
bevægelser er akave og "barnlige".
Skyggen: Hvordan ser hun ud?
Andersen: Jeg ka' ikke se hende.
Skyggen: Der er en sprække i døren.
Andersen: Hendes hår hænger smukt ned over skuldrene, hendes 
stemme er dejlig.
Skyggen: Pludselig springer hun op og styrter hen mod døren!
Kvinden springer op og slår voldsomt mod døren. Andersen rykker tilbage, 
falder.
Andersen: (Rædselsslagen) Nej, nej, nej.
Skyggen: (Ler) Haha.
Andersen: Hvad er det, De gør jamen, hvad gør De?
Skyggen: De er bare en dreng, De knuger Dem til gulvet. Og om lidt
kommer en af vogterne og befrier Dem.
Andersen: Jeg vil ikke ligge på gulvet.
Skyggen: Det bli'r De nødt til.
Andersen: Hjælp mig op herfra.
Pludselig mange stemmer, latter i ekko.
Stemme: Nå, hva' bli'r det til, vil De synge?
Drengestemme: Jeg synger gerne, mester.
Stemme: Jamen, så fang an.
Drengestemmen synger en dansk folkesang. Med høj, smuk stemme. Andersen
illuderer. Rejser sig langsomt.
Stemme: (Afbryder) Det er bestemt ingen dreng, men en lille jomfru!
Andersen: (Illuderer drengestemme) Jamen...
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Stemme: La' os se, hva' han skjuler!
Tumult, latter fra flere, det virker som om nogen tager fat i Andersen, han farer
forskrækket tilbage, slår huller i luften. Tager sig til kønnet. Går baglæns med
hænderne dér. Falder igen omkring.
Andersen: (Illuderer drengestemme) La' vær'... (Hviner som en lille pige).
Stemme: Ka' I se det, der er hverken kælling eller karl!
Latter
Andersen: Hjælp mig op herfra, jamen, så hjælp mig op.
Skyggen: De er bestemt ingen dreng, men en lille jomfru.
Kvinden ind. I smuk skinnende, blå kjole.
Kvinden: (Med svensk accent) Her, tag min hånd.
Andersen: Hvem er De?
Kvinden: Kender De mig ikke?
Andersen: Jeg må op på benene.
Kvinden: Nu får De hånden, så må De finde ud af resten selv.
Andersen op.
Andersen: Tak, jeg er lidt omtumlet.
Kvinden: (Leende) Kender De mig slet ikke?
Andersen: Åh, jo, men det er jo...
Kvinden: Har De allerede glemt mig?
Andersen: Det er så mørkt herinde. De er nattergalen.
Kvinden: Nattergalen?
Andersen: Jeg sad og ventede på Dem i Berlin. I alle byer, alle steder,
hvor jeg kom, talte man om Dem. Det behøvede man ikke, De var dybt i
min tanke, og min dejligste fantasi var at tilbringe juleaften hos Dem...
jeg var sikker på, at den juleaften i Berlin... Men der kom ingen 
indbydelse. Jeg sad ensom på hotellet, følte mig forladt, åbnede vinduet,
så op i stjernehimlen. Den var mit juletræ. Jeg var så blød i sindet, andre
vil måske kalde det sentimental.
Kvinden: Jeg troede, De var hos prinser og prinsesser!
Andersen: Jeg afslog alle indbydelser for at være hos Dem! Jeg kom til
Berlin for Deres skyld!
Kvinden: (Leende) Kind! Det faldt mig aldrig ind. Jeg var desuden budt
ud. Men De husker vel, hvordan jeg lod juletræet tænde for barnet, det
var nytårsaften. For Dem alene tændte jeg et lille træ med lys og stads.
De og min ledsagerske og jeg selv var hele kredsen. Det var som børns
legen "komme fremmede", vi fik alle anretninger som ved et stort 
selskab, te is, og aftensbord. Jeg gav en stor arie og et par svenske sange
og De fik foræringer. Mange foræringer.
Skyggen: Jeg er ikke noget barn!
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Kvinden: Hvad siger De?
Andersen: Deres naturlighed, Deres ynde. Jeg så Dem i
"Søvngængersken". Jeg lo og græd, jeg følte, at jeg blev et bedre 
menneske, og at Gud er i kunsten. Og hvor Gud står ansigt til ansigt for
en, dér er en hellig kirke.
Kvinden: Det er for meget, De overdriver.
Andersen: De lærte mig at glemme mig selv i noget højere. De virkede
mere forædlende end hundredvis af bøger. Hos Dem kunne man aldrig
beregne, hvad der kom.
Kvinden: Det mener De ikke.
Andersen: Jojo.
Kvinden: Jeg holder osse af Dem og Deres eventyr. Specielt...
Andersen: (Afbryder) Jenny.
Kvinden: Ja.
Andersen: Jeg sad og så på dig fra parterret. Jeg elsker dig ikke, som
man må.
Kvinden: Kind! Nu må du holde op!
Andersen: Husker du mit brev?
Kvinden: Ja.
Skyggen: Jeg brænder.
Kvinden: Hvad siger du?
Andersen: Alle mine buketter.
Skyggen: Jeg elsker.
Kvinden: De er forandret. De ligner ikke Dem selv. Så mørk i ansigtet.
Andersen: Jeg holdt op med at opsøge Dem.
Kvinden: Jeg var altid elskelig. Jeg gav Dem hånden. De var min 
elskelige broder. Alle ville være mine brødre. Men jeg valgte Dem ud.
Andersen: De hader mig.
Kvinden: Jamen, hvordan skulle jeg det, når jeg aldrig har elsket Dem?
Skyggen: (Lavmælt) Nej, hvorfor skulle De det?
Kvinden: Sagde De noget?
Skyggen: Jeg følger Dem ud.
Kvinden: Hvorfor sidder De bare og stirrer ud i luften?
Skyggen: Nu rejser De Dem bare og går ud.
Kvinden: Jamen så vil jeg gå. (Pause) Så går jeg. (Kvinden ud).
Andersen går efter hende, stopper så i cirklens periferi foran mørket. Står og 
kigger ind i mørket, tager et skridt ind i mørket med den ene fod, men kan ikke få
den anden med. Han er "låst". Han bliver nu opmærksom på muren af mørke på
den anden side lyscirklen, han begynder at "undersøge" den med hænderne som
man undersøger en blank mur. Han lader hænderne glide op og ned og udad i
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små cirkler, som om han prøver at flyve. Han stønner voldsomt, det udmatter
ham. Han søger tilbage mod sengen, sætter sig træt og tager sig til hovedet. Så
får han øje på glasset med morfin og prikker et par dråber ud i et glas, som han
drikker. Han virrer med hovedet et øjeblik. Rejser sig så pludseligt. En skrivepult
hejses ned i lyscirklens centrum. Her går han hen og begynder at skrive noget
ned. Pludselig holder han op og går mod cirklens kant og kigger ud. Så går han
tilbage igen og skriver hurtigt videre. Cellomusikken fra før. De samme strofer.
Andersen: Hvor kommer den musik fra. Lad mig være!
Musikken hører brat op.
Andersen: "Den ene soldat lignede livagtig den anden, kun en eneste var
lidt forskellig; han havde eet ben, thi han var blevet støbt til sidst...
Gennem de små vinduer kunne man se lige ind i salene. Udenfor stod de
små træer, rundt om et lille spejl, der kunne se ud som en sø; svaner af
voks svømmede derpå og spejlede sig. Det var altsammen nydeligt, men
det nydeligste var dog en lille jomfru, som stod midt i den åbne slotsdør;
hun var også klippet ud af papir, men hun havde et skjørt på af det 
klareste linon og et lille smalt blåt bånd over skulderen ligesom et
gevandt, midt i det sad en skinnende pailette, ligeså stor som hendes
ansigt. Den lille jomfru strakte begge sine arme ud, for hun var 
danserinde, og så løftede hun sit ene ben så højt i vejret, at hun havde ét
ben ligesom han. "Det var en kone for mig!" tænkte han, "men hun er
meget fornem, hun boer i et slot, jeg har kun en æske, og den er vi
femogtyve om, det er ikke et sted for hende!"
Skyggen: Og hvaså?
Andersen: De ved vel ikke hvor den smukke musik kommer fra?
Skyggen: Den kommer fra altanen overfor.
Andersen: Fra altanen?
Skyggen: Ja. Og hvad sker der så?
Andersen: Her er så varmt. Min skjorte er gennemvædet.
Skyggen: Vi skal videre. De må tage Dem sammen.
Andersen: Jeg har det hele i hovedet. Men det skal skrives ned.
Skyggen: De kan hvile Dem bagefter.
Andersen: Mit hovede! Musikken!
Skyggen: Historien!
Andersen: Han bliver slugt af en stor fisk.
Skyggen: Jaså!
Andersen: Han tænker på den lille danserinde, som han aldrig mere skal
se. Det klinger for hans øre: "Fare, fare, Krigsmand!/ Døden skal du lide!"
Og så bliver han slugt af en stor fisk.
Skyggen: Og mere?
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Andersen: Han bliver fundet igen og en smådreng kaster ham ind i 
kakkelovnen (Ildlys i mørket). Og han havde ingen grund, forstår De. Det
var trolden i dåsen, der var skyld i det.
Skyggen: Ikke dårligt.
Andersen: "Tinsoldaten stod ganske belyst og følte en hede, der var 
forfærdelig, men om det var af den virkelige ild, eller af kærlighed, det
vidste han ikke. Coileurerne var rent gået af ham, om det var sket på 
rejsen eller det var af sorg, kunne ingen sige. Han så på den lille jomfru,
hun så på ham, og han følte han smeltede, men endnu stod han stand-
haftig med geværet i armen. Der gik en dør op, vinden tog danserinden,
og hun fløj som en sylfide lige ind i kakkelovnen til tinsoldaten, blussede
op i lue og var borte; så smeltede tinsoldaten til en klat, og da pigen
dagen efter tog asken ud, fandt hun ham som et lille tinhjerte; af 
danserinden derimod var der kun pailletten, og den var brændt kulsort".
Ildlyset kraftigere, stærk lyd af kakkelovnsild. Andersen bevæger sig hen imod
lyset, står og kigger, fascineret. Lille pause. Skyggen bevæger sig op bag ham.
Andersen sveder kraftigt. Tager sig til nakken. Skyggen ler. En kort, tør latter.
Andersen vender sig pludseligt og konfronterer sig med Skyggen. Skyggen
begynder at cirkle om Andersen.
Andersen: I kakkelovnen lå et tysk liderligt digt.
Skyggen: En frygtelig hede i mit blod, hovedpine.
Andersen: Blodet trænger op i øjnene.
Skyggen: En lidenskabelighed jeg aldrig har kendt driver mig afsted.
Andersen: Da jeg går hjem opdager jeg, at her er et bordel tæt ved 
hotellet, en ærværdig gammel dame står og lokker.
Skyggen: Grå tyk, hed luft, stille og lumskelig, som skulle et jordskælv
bryde ud.
Andersen: Mit legeme, selv penis med brændende filipenser, som var jeg
stukket af myg.
Skyggen: De skal vel også kneppe. Her knepper alle.
Andersen: Kneppe?
Skyggen: Det er nødvendigt at rense sit vandhus.
Andersen: I omnibussen så jeg en smuk ung pige, fast som en drue, frisk
som en rose.
Skyggen: Driver om i gaderne.
Andersen: Op og ned ad gaderne. Jeg er en nar.
Skyggen: Gammel nar!
Andersen: Mit hjerte banker.
Skyggen: Brændende stemt.
Andersen: Ærgerlig over den lyst som vækkes så tit og ikke 
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tilfredsstilles.
Skyggen: Ækelt.
Andersen: Det er til at blive gal over.
Skyggen: Jeg har alle onde elementer i mig.
Andersen: Frels mig.
Skyggen: Så ung.
Andersen: Og dog så gammel.
Skyggen: Kvinder som polypper bag glasruder, griber efter 
menneskekød.
Andersen: Kvinden, der gik forbi med de hvide tænder, hun ville hore.
Skyggen: De ville hore?
Andersen: Nej.
Skyggen: De ville ...
Andersen: Gik op i et hus, der kom en dame, som solgte menneskekød.
Fire fruentimmere trådte op for mig, den yngste var, sagde de, atten år.
Jeg bad hende blive. Hun var så godt som i bar særk. Jeg havde så ondt
af hende. Jeg betalte madammen fem frank, gav pigen, da hun bad mig
om det, fem frank, men gjorde ikke noget. Så kun på det stakkels barn,
der blottede sig helt og syntes forundret over, at jeg kun så på hende.
Skyggen: Driver om ...
Andersen: Et par timer på boulevarden i Paris.
Skyggen: Den infernalske madlugt fra køkkenerne.
Andersen: De plantede træer der anden gang sætter blomst for at dø.
Skyggen: De prægtigt klædte kvinder med den rige hårvækst.
Andersen: Det tynde hår lagt hen over store bukler. Alt falsk.
Skyggen: Farven, friskheden, lampelys.
Andersen: Standset af fristerinder.
Skyggen: Gik hjem.
Andersen: (I cirklens centrum) Meget træt hjem.
Skyggen: Drømmer De?
Andersen: (Slår sine arme omkring kroppen, lukker øjnene) Mmmm...
Skyggen: Ser De noget?
Andersen: (Åbner øjnene) Blå af kulde, næsten sort, hjertet så godt som en
isklump. Mærker det ikke, snedronningen har kysset kuldegysset. Går
og slæber på nogle skarpe, flade isstykker, som jeg lægger på alle mulige
måder. Jeg lægger figurer, de allerkunstigste, det er et slags spil, 
forstandsspillet. Det er vigtigt at lægge figurerne, jeg ved ikke, hvorfor,
men jeg har et glaskorn i øjet. Lægger hele figurer, figurer til et skrevet
ord, men jeg kan ikke finde ud af at lægge det ord, som jeg allerhelst vil.
Ordet "evighed".
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Kvinden: (Ind. Istapkjole og helt hvidt ansigt, blinkende krone) Ka' du ud
finde mig den figur, så skal du være din egen herre, og jeg forærer dig
hele verden og et par nye skøjter.
Andersen: Jeg kan ikke.
Kvinden: Så må du blive i den store, tomme issal. (Ud).
Andersen: Åh, nej tag mig med herfra til de varme lande. (Rækker armene
frem, går efter hende, stopper ved mørkekanten)
Skyggen: Tag mig med...
Andersen: Til orangehaverne, det blå hav.
Skyggen: Napoli.
Andersen: Jeg elsker syden, elsker Italien med hele min ungdommelige
sjæl.
Skyggen: Florens.
Andersen: Sydens varme ruller i mit blod. Tåge er vor Sirocco, pile vor
oliven og sure skovæbler de gule, dejlige oranger.
Skyggen: Middelhavet.
Andersen: Hvor dejligt at dvæle her, ånde Italiens luft, høre fortælle om
festen her og folkelivet, hver vandring er et dejligt natureventyr. En 
morgen i grånende vejr red vi på æsler langs skrænten af Albanersøen og
kom forbi en stor malerisk hule. Dens vægge var bedækkede med et
tæppe af det dejligste grønne. De fine venushår, en bregneart af uendelig
finhed og skønhed dannede ligesom et hængende draperi inde i hulen
selv, et eget feagtigt lysskær faldt herind. Hvilke aftener, hvilke 
drømmende skønne vandringer under spøg og sang i disse bjerglande, i
denne friske fordighed. Vi så den komplette Dulcamara selv på sine
medicament-vogne holde sin markskriger-tale med maskeradeudstafferet
tjenerskab. Vi mødte røvere lænkede til den af oxer trukne vogn og
omgivet af gendarmer, vi så begravelse med liget udækket på båren,
hvor aftenrøden skinnede på de hvide kinder, og drengene løb bort 
med kræmmerhuse. Her havde de opsamlet vokset der dryppede fra
munkenes kærter. Klokkerne klang, sangen lød, karlene spillede mora,
og pigerne dansede saltarello til tambourinens klang. Så festlig, så smuk
så jeg aldrig siden Italien, det var Pinellis billeder lyslevende. Jeg så disse
blade i natur og virkelighed.
Skyggen: Virkelighed? (Kort tør latter).
Andersen ignorerer ham. Går hen til sengen. Lægger sig.

Pause

Cellomusikken fra før. Et hurtigt flimrende filmisk lys. Pludselig: Et øjebliks
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mørke. Derefter Skyggen i lyssøjle. Med hat og gammeldags mappe. Han børster
støv af skuldrene. Står ret op og ned som en skulptur.
Skyggen: Virkelighed.
Andersen: Lad mig være.
Skyggen: (Formelt) Husker De mig ikke?
Andersen: Jeg kender ikke mig selv.
Skyggen: Min stemme?
Andersen: Jeg spejler mig og glemmer mit ansigt.
Skyggen: De kender mig jo!
Andersen: Uforklarlig for mig selv.
Skyggen: Deres ven!
Andersen: Edvard!
Skyggen: (Går ud af søjlen. Lyscirklen igen) Ja, så må jeg gå.
Andersen: (Står ud af sengen) Nej, bliv. Af alle mennesker er De dog den,
jeg i enhver henseende betragter som min ven. Jeg trænger virkelig til et
åbent hjerte. Men...
Skyggen: Ja?
Andersen: Den jeg kan elske må også have ånd, jeg må kunne agte ham.
Det mangler de få andre, jeg holder af. Kun De er den jævnaldrende, jeg
kan føle mig bundet til.
Skyggen: Javel.
Andersen: Jeg har en bøn, nej, le nu ikke, jeg b'er Dem om at gi' mig et
bevis på min agtelse, jeg b'er Dem om at glæde mig. De må ikke blive
vred. Sig du til mig.
Skyggen: Du?
Andersen: De er ikke vred?
Skyggen: Aldrig i livet, det må De ikke tro, hvordan kan De tro det?
Andersen: Jeg plager Dem.
Skyggen: Slet ikke.
Andersen: Jeg ser nok, at min stilling er meget anderledes end Deres.
Skyggen: Det betyder ikke noget.
Andersen: Jeg har vist Dem min barndomshistorie, jeg tænkte på Dem,
mens jeg skrev den. Men De har ikke sagt et eneste venligt ord. Jeg har
været så bedrøvet, mens De sover roligt, er jeg ulykkelig. Det er at være
overspændt, siger man. Jeg kan ikke være anderledes. Jeg er så frygtelig
genert, jeg tør næsten ikke tale med Dem.
Skyggen: Nu må De berolige Dem selv. Jeg holder jo af Dem.
Andersen: Jeg føler, der ligger noget tryglende, noget hæsligt i denne
plagen om medfølelse, men min stolthed går under for min kærlighed til
Dem!
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Skyggen: Måske er De lovlig overspændt, ja undertiden bliver man noget
forskrækket og får lyst til at trække sig tilbage. Vores temperamenter er
forskellige, det ved De jo. Men ved De, når De tager udenlands, så 
savner jeg Dem, det skal De vide. Jeg savner, at De kommer op på mit
kammer og snakker med mig. At De er der ved Deres plads ved bordet,
når vi spiser om tirsdagen. Familien holder af Dem. Vi hænger ikke ved
Dem som de tyske prinser og fyrster, vi har vores egen måde.
Andersen: Så lad os være dus.
Skyggen: Der er noget, De må forstå.
Andersen: Ja?
Skyggen: Nu må De ikke misforstå mig. Lover De det?
Andersen: Ja.
Skyggen: Der er mange ubetydeligheder, som mennesker har en, tror jeg,
medfødt afsky for. Jeg har kendt et fruentimmer, der havde sådan en
afsky for gråt papir, at hun fik ondt når hun så det. Hvordan skal jeg for-
klare det... Når jeg har kendt et menneske længe, som jeg agter og holder
af, og han tilbyder mig at sige "Du", så fremkommer denne ubehagelige,
uforklarlige følelse hos mig. Forstår De? (Pause. Andersen sukker) Hvad er
der med Dem?
Andersen: Jeg er den fattige, som alle sparker til og spytter på.
Skyggen: De misforstår.
Andersen: Gud give, De måtte blive fattig og jeg rig, fornem adelsmand,
så skulle jeg indvie Dem i mysteriet, De skulle komme til at skatte mig
mere end nu. Er der et evigt liv, så skulle vi forstå og skatte hinanden.
Der er jeg ikke længere den fattige, som trænger til interesse og venner.
Der er vi lige!
Skyggen: Ja, pretentiøs, det er De, og sygelig efter at dreje ordene.
Andersen: Pretentiøs.
Skyggen: Bare De kunne blive enig med Dem selv, om hvilken rolle, der
passer Dem bedst eller hvad der klæder Dem bedst.
Andersen: Forfængelig, sygelig, nervesvækket, pretentiøs, godmodig,
barnlig. Hvad foretrækker De?
Skyggen: Det er op til Dem selv. (Pause) Hører De ...
(Andersen fjerner sig, lyscirklen slukkes, Skyggen står pludselig alene og stiv i
lyssøjlen fra før). Hvor skal De hen? De kan da ikke bare stikke af! Der var
mere, vi skulle ha' snakket om. De ka' da ikke bare lade mig stå her. Ja,
jeg ved godt mine forretninger, jeg ved godt, at de tager tid. Jeg er ikke
disponibel. Sådan er det, sådan er mennesker i den virkelige verden.
Men indrøm bare. De er heller ikke let at omgås. Dem og Deres tunge
drømmerier. Det er jo en "roman-ven", De har brug for. Og jeg... Jeg er
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ung og livsglad, jeg skal have en kammerat. Forstår De. De ka' ikke efter-
lade mig her. (Stille) Det finder jeg mig ikke i. Det finder jeg mig ikke i... 
Skyggen ud. Lyscirklen igen. Andersen går frem og tilbage
Kvinden: (Ind) Åh, er det Dem.
Andersen: Jeg gik frem og tilbage foran Deres hus. Nu må jeg tale med
Dem.
Kvinden: Det er vel Deres skuespil.
Andersen: De har læst det?
Kvinden: Ja.
Andersen: Nå, hvad siger De så. Der er en stor rolle for Dem.
Kvinden: Vil De ikke sidde ned?
Andersen: (Sætter sig) Gerne.
Kvinden: Sidder De behageligt?
Andersen: Jotak.
Kvinden: Jeg vil sige det lige ud. Deres stykke tiltaler mig ikke. Det vil
ikke gøre nogen virkning på scenen. Sujettet er forvirrende og uden
interesse. Og jeg selv, ja, De ved jo, hvor mange roller, jeg har spillet. 
Jeg selv er i en sygelig tilstand og denne rolle, den vil tage mine sidste
kræfter. Jeg vil ikke. Jeg kan ikke.
Andersen: Det mener De ikke?! Det er stygt af Dem.
Kvinden: De ved jo, at jeg er syg, og Deres stykke kommer jo rimeligvis
ikke op før i de varme måneder. Min halssygdom, forstår De. Det nytter
ikke.
Andersen: Det er stygt af Dem. Stykket falder uden Dem.
Kvinden: Jeg må give Dem et afslag.
Andersen: Jeg b'er Dem.
Kvinden: Jeg beklager.
Andersen: De er den store skuespillerinde. De er den alle vil se. Hvor
dybt skal jeg stige ned? Jeg føler, hvor uværdig, jeg er. Sig mig, hvor dybt
skal jeg stige ned for at blive bønhørt af Dem?
Kvinden: De skal ikke stige dybt ned, fordi De beder mig.
Andersen: Det er en livssag, forstår De ikke. Jeg lægger mig for Dem og
beder Dem af mit inderste hjerte: Spil den rolle!
Kvinden: Nej! Også andre mener som jeg.
Andersen: Det er Heiberg, det er hans skinsyge, det er direktøren for det
hele, han tåler mig ikke, han har påvirket Dem.
Kvinden: (Køligt-behersket) Hvad bygger De det på, hvor har De det fra?
Andersen: Det ved jeg ikke. Det føler jeg.
Kvinden: Kan De virkelig ikke forstå, at både rollens beskaffenhed og
min helbredstilstand sætter mig ude af stand til at hjælpe Dem.
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Forlanger De, jeg skal øde mine kræfter på et så forgæves arbejde?
Andersen: Det er stygt af Dem. Spil den rolle!
Kvinden: Jeg spiller ikke karleroller!
Andersen: De har ikke hjerte. De er ikke et godt menneske. Men dét vil
jeg sige Dem: Nu står De stolt og koldt på lykkehjulets top. Vogt Dem.
De kan måske komme til at ligge helt ned, og jeg kan komme til at sidde
helt oppe. Da skal jeg knuse Dem!
Kvinden: Gå fra mig, rasende menneske. De er jo ond, De er ondskabs-
fuld.
Andersen: Ja, er jeg det, så er det Dem og Deres, der har gjort mig ond.
Jeg er det ikke af naturen!
Den ophidsede Andersen. Kvinden ud. Skyggen ind på cirklens periferi, bag
Andersen, der sætter sig på sengen.
Skyggen: De er ond.
Andersen: Åh, må jeg være fri! Slipper jeg aldrig af med Dem!
Skyggen: Shhh...
Andersen: De skal ikke hysse på mig. Vil De straks forsvinde. De er et
unødvendigt inventarium. Det er min drøm.
Skyggen: Åh, ja drøm. Der er dem, der ikke kender forskel.
Andersen: Var det måske ikke Dem selv, der begyndte. De kunne ikke
lade mig i fred. Hele tiden kredser De om mig og finder på ting! De
benytter Dem af min tilstand, jeg er alt for påvirkelig og det ved De. De
spænder mig op, river mig med, jeg er træt af Dem og alle Deres indfald.
Hvor mange år endnu, hvor mange dage?
Skyggen: Snak. De ville jo selv. De fik Deres berømmelse.
Andersen: Og De min sjæl. Husker De det. Husker De, hvordan De jog
mig rundt. Paris, Amsterdam, Konstantinopel, nervøs, uden penge, 
stadig skrivende, polisk, bukkende, venlig. Ved De at Heine kaldte mig
underdanig, en hulkindet skrædder! Husker De alle de mørke, støvede
hotelværelser!
Skyggen: De ville elskes.
Andersen: Åh, ja elskes, ikke beundres! Der betalte jeg prisen. Men De
får mig ikke, forstår De, jeg bliver ved, alt bliver omsat lige til det sidste,
jeg er den rene æterfabrik, et helt lokomotiv.
Skyggen: Drømmer!
Andersen: Åh, ja drømmer, giv mig en pen, så skal jeg skrive det ned for
Dem, det er jeg nemlig god til. Hvad vil De vide. Skal jeg fortælle Dem
om det næste århundrede. Hør efter! Om århundreder kommer de på
dampens vinger gennem luften hen over verdenshavet! Amerikas unge
beboere gæster det gamle Europa. Mindernes og fantasiens dejlige land,
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Europa. Luftskibet kommer, det er overfyldt med rejsende, farten er 
hurtigere end tilsøs. Den elektromagnetiske tråd under verdenshavet har
allerede telegraferet, hvor stor luftkaravanen er. Passagererne sover
endnu, de vil først vækkes over England; der betræder de Europas jord i
Shakespeares land, som det hedder hos åndens sønner; politikkens land,
maskinernes land, er der andre der kalder det. En hel dag for opholdet
og så farten under canaltunellen til Frankrig, dernæst med luftdamperen
til Spanien, Italien, Grækenland, Tyskland og Norden. "I Europa er
meget at se!" siger den unge amerikaner, "og vi har set det på otte dage!"
Skyggen: De fantaserer!
Andersen: Jeg drømmer og vær så venlig at lade mig drømme i fred!
Skyggen: (Trækker sig tilbage med et lille buk) Sågerne, men vi mødes igen.
De slipper ikke (Ud).
Andersen lægger sig tilrette på sengen, lukker øjnene. Lille pause. En person i
simpel dragt træder ind, han gemmer en sæk på ryggen.
Andersen: (Stadig med lukkede øjne) Hvad for noget! Har jeg ikke druknet
dig?
Lille Claus: Det er søkvæg! Jeg skal fortælle dig den hele historie, og tak
skal du også have, fordi du druknede mig, nu er jeg ovenpå og rigtig rig,
kan du tro! Det var lissom før, da du slog min hest og min bedstemor
ihjel, der kommer kun noget godt ud af det i den lange ende: Jeg var så
bange, da jeg lå nede i sækken, og vinden peb mig om ørerne, da du 
kastede mig ned fra broen i det kolde vand. Jeg sank lige straks til
bunds, men jeg stødte mig ikke, for dernede vokser det fineste bløde
græs. Det faldt jeg på, og straks blev posen lukket op, og den dejligste
jomfru, i kridhvide klæder og med en grøn krans om det våde hår, tog
mig i hånden og sagde: "Er du dér? Lille Claus! Der har du for det første
noget kvæg! En mil oppe på vejen står endnu en hel drift, som jeg vil for-
ære dig!": Nu så jeg, at åen var en stor landevej for havfolkene. Nede på
bunden gik og kørte de lige ud fra søen og helt ind i landet, til hvor åen
ender. Der var så yndigt med blomster og det friskeste græs, og fiskene
svømmede i vandet, de smuttede mig om ørerne. Hvor der var pæne folk
og hvor der var kvæg, det gik på grøfter og gærder!
Andersen: Men hvorfor er du straks gået op til os igen? Det havde jeg
ikke gjort, når der var så nydeligt dernede!
Lille Claus: Jo, det er just polisk gjort af mig. Du hører jo nok, jeg siger til
dig: Havpigen sagde, at en mil oppe på vejen: og ved vejen mener hun jo
åen, for et andet sted kan hun ikke komme: står endnu en hel drift til
mig. Men jeg ved hvor åen går i bugter, snart her, snart der, det er jo en
hel omvej, nej så gør man det kortere af, når man kan det, at komme her
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op på land og drive tværs over til åen igen, derved sparer jeg jo næsten
en halv mil og kommer gesvindtere til mit havkvæg!
Andersen: O, du er en lykkelig mand, tror du, jeg også får havkvæg, når
jeg kommer ned på bunden af åen?
Lille Claus: Jo, det skulle jeg tænke, men jeg kan ikke bære dig i sækken
hen til åen. Du er mig for tung, vil du selv gå derhen og krybe i posen,
skal jeg med største fornøjelse kaste dig ud.
Andersen: Tak, skal du have, men får jeg ikke havkvæg, når jeg kommer
ned, så skal jeg prygle dig, kan du tro!
Lille Claus: (Tager sækken frem og går midt ind i lyscirklen) Godt, godt nok,
men nu står jeg allerede ved åen.
Andersen: Lad det så gå lidt gesvindt, ellers får du prygl!
Lille Claus åbner sækken.
Andersen: Er jeg nede nu?
Lille Claus: Ja, ganske fint.
Andersen: Læg en sten i, for ellers er jeg bange, jeg ikke synker!
Lille Claus: Den ligger der allerede.
Nu tager Lille Claus sækken og slynger den ud i mørket. Han står et øje-
blik og kigger derud.
Lille Claus: Jeg er bange, han ikke finder kvæget! (Ud).
Andersen trækker dynen op over hovedet. Dunkelhed. Den forførende musik.
Lille pause. Værten ind med lysestage med levende lys i hånden. Lyset kaster
lange skygger i det dunkle lysfelt.
Værten: De har spurgt efter mig. (Andersen svarer ikke). De har spurgt
efter mig.
Andersen: (Kommer langsomt til syne) Åh, ja værten.
Værten: Jeg har et lys med til Dem. Her er så mørkt.
Andersen: Jeg sidder for mig selv.
Værten: De skulle gå lidt udenfor.
Andersen: Der er så meget jeg skal nå.
Værten: De når det vel nok.
Andersen: Stemmerne.
Værten: Stemmerne?
Andersen: De går ind i mit hoved og vil ikke ud igen.
Værten: Det forstår jeg mig ikke på. De skulle bruge benene.
Andersen: Jeg har skam været udenfor.
Værten: Nåh!
Andersen: Havde det ikke været for varmen, man bli'r jo en hel neger i
den varme.
Værten: Ja?
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Andersen: Når man kommer nordfra, er man ikke vant til den varme,
forstår De. Den virker mærkelig på en. Det er, som om man ikke kender
sig selv og det er jo vigtigt. At kende sig selv.
Værten: Ja, det kan godt være.
Andersen: Alt virker så underligt og fortryllende.
Værten: Det har jeg ikke lagt mærke til.
Andersen: Her ved aftenstid bliver det hele så levende, stjernerne 
kommer frem i den dejlige klare luft, alle folk flytter ud på gaden, tusind
lys brænder, den ene taler og den anden synger, kirkeklokkerne ringer.
Værten: Ja, når De siger det. Det har jeg ikke tid til at tage mig af. Forstår
De, der kommer så mange mærkelige hoveder her. Kunstnere og andre
abekatte. Ja, og ved De hvad, Deres skygge der. Den er jeg ikke særlig
glad for.
Andersen: Min skygge!
Værten: Ja, prøv selv at se.
Andersen: Åh, den, det er ikke noget at snakke om. Den bliver så lille
midt på dagen, så om aftenen må den folde sig helt ud. Den strækker sig
bare. Og snakker engang imellem. Jeg prøver at vænne mig til den.
Værten: Jeg ka' ikke li' det, siger jeg.
Andersen: Den gør ikke noget, det lover jeg. Hører De efter?
Værten: Jaja.
Andersen: Jeg vågnede forleden nat, min altandør stod åben, gardinet
blafrede, det var som om, der kom en forunderlig glans fra genboens
altan. Alle blomsterne skinnede i de dejligste farver og midt imellem
blomsterne stod en slank, smuk kvinde, det var også som om hun lyste,
det skar virkelig i øjnene. Jeg sprang ud på gulvet og listede mig frem til
gardinet, men ... kvinden var væk og der var ingen glans. Blomsterne
skinnede ikke mere, de stod bare og kiggede.
Værten: Det er noget, De har drømt.
Andersen: Døren derovre stod på klem og langt indefra hørte jeg 
musikken. Den var så blød og skøn, det var en slags trolddom, 
forstår De det?
Værten ryster på hovedet.
Andersen: Tror De ikke på mig? Ja, så må De sige, hvad De tror!
Værten: Det er ikke sådan at sige. Nu Deres skygge og så Deres sære
indfald. Måske er De for meget alene, ja, det er sikkert det. De er for
meget alene og så skal det jo gå galt.
Andersen: De har selv hørt musikken, ikke?
Værten: Hørt og hørt...
Andersen: Ja, enten har man hørt noget eller osse har man ikke.
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Værten: (Brat, mistænksom) Hvor vil De hen med alt det der? De er vel
ikke ude på at gøre grin med mig!
Andersen: Nej, på ingen måde.
Værten: Det finder jeg mig ikke i! I denne by ser vi alle slags, alle slags
fremmede render rundt i heden og ser vigtige ud. Men vi holder øje med
dem, vi holder virkelig øje med dem...
Andersen: (Afbryder) Jeg ser ingen grund til...
Værten: Nu må De lade mig tale færdig!
Andersen: Der er ingen grund til...
Værten: Verden er et modbydeligt sted, forstår De det, man ka' aldrig
være sikker på nogen. Den ene støder og puffer den anden, alle nippes
og nappes, bider hinanden og trækker hinanden ned. Det der er nederst
vil ovenpå og det der er ovenpå vil ned. Der er en, der har en lille knop
bag øret, en lille uskyldig knop, men det piner ham og så skal det ikke
pine mere. Og de trækker i ham for den lille knops skyld.
Andersen: Sådan er det ikke!
Værten: Jo, sådan er det! Og nu siger jeg farvel.
Andersen: De glemte noget.
Værten: Det ka' jeg ikke tro.
Andersen: De har jo osse hørt musikken, ikke?
Værten: Musikken?
Andersen: De har jo osse hørt den underlige musik?
Værten: Åh, ja. Den er gruelig kedelig.
Andersen: Kedelig?
Værten: Det er som om der er en, der sidder og øver sig på at spille, han
spiller altid det samme stykke. "Det skal ud" siger han, men det kommer
aldrig ud og det er lige meget, hvor længe han spiller. Og nu siger jeg
farvel. (Ud).
Stilhed. Cellomusikken fra før, forførende. Et lodret lysfelt tændes i mørket uden
for lyscirklen. Andersen bliver opmærksom og går i retning af lyset, stopper op
ved lyscirklens kant.
Andersen: Min skygge er vist det eneste levende derovre (Pause). Den
sidder helt fint mellem blomsterne, døren står halvt på klem. (I spøg) Nu
ku' jeg godt tænke mig, at skyggen var så venlig at gå indenfor... så ku'
den se sig lidt omkring og bagefter... så kan den komme og fortælle mig,
hvad den har set. Ja den skulle gøre lidt gavn. (Højere, råb) Gå nu inden-
for! Ja, sådan!
Skyggen: (på afstand) Skal jeg gå?
Andersen: Gå nu. Men bliv ikke borte!
Skyggen går gennem lysfeltet og forsvinder i mørket. Andersen igen på sengen.
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Han tager nogle dråber, lægger sig og falder lidt hen. Lille pause. Skyggen 
træder frem iført høj hat, støvler og frakkeagtig kappe. Andersen ser ham ikke.
Skyggen klapper to gange i hænderne.
Andersen: (Vågner med et sæt) Kom ind!
Skyggen: Det er mig.
Andersen: Hvem har jeg den ære at tale med?
Skyggen: Jeg tænkte nok, De ikke kendte mig igen. Jeg har fået kød og
klæder. Kender De ikke Deres gamle skygge. Jeg er blevet meget 
formuende og vil købe mig fri.
Andersen: Er det virkelig dig?
Skyggen: Jeg er i de allerbrillianteste omstændigheder, men der kom en
længsel over mig efter at se Dem igen, før De skal dø.
Andersen: Du er virkelig blevet et menneske. Du ligner et menneske.
Skyggen: (Rasler med nogle lysende mønter) Hvor meget skal jeg betale?
Andersen: Betale? Aldeles ingenting. Du skal bare fortælle mig, hvad du
så derovre i genboens hus.
Skyggen: Så må De love mig, at De aldrig fortæller nogen i byen, at jeg
har været Deres skygge.
Andersen: Naturligvis.
Skyggen: Ved De hvem, der boede i genboens hus. Det var den dejligste
af alle. Poesien. Jeg var der i tre uger. Jeg har set alt og ved alt.
Andersen: Og hvad så du så?
Skyggen: Jeg så alting. Jeg skal fortælle Dem det, men i betragtning af
mine kundskaber og min stilling, så ønsker jeg, De siger De til mig.
Andersen: Undskyld. Naturligvis. Hvad så De så bag altandøren?
Skyggen: Jeg gik ikke helt ind, jeg blev i forgemakket, men der stod jeg
ganske godt og kunne se alting.
Andersen: Men hvad så De så?
Skyggen: Jeg siger Dem, jeg var der. De begriber ikke, at jeg så alt, hvad
der var værd at se. Var De kommet derover, var De ikke blevet et men-
neske, det blev jeg. Jeg lærte min inderste natur at kende, mit slægtsskab
med poesien. Da jeg var hos Dem, tænkte jeg ikke altid over det, men
altid, når solen gik op eller ned, blev jeg så underlig stor. I måneskin var
jeg næsten ved at være tydeligere end Dem selv. Jeg forstod ikke min
natur dengang. I forgemakket gik det op for mig. Jeg blev menneske. Og
da jeg kom ud, var De der ikke længere. Jeg skammede mig som et 
menneske ved at gå som jeg gik. Jeg trængte til støvler og klæder, til hele
den menneskefernis som gør et menneske synligt. Jeg levede blandt folk
og jeg så, hvad ingen andre skulle se. Det er i grunden en nedrig verden,
jeg ville ikke være menneske, hvis det ikke nu engang var antaget, at det
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var noget at være det. Folk blev bange for mig, for jeg kendte deres onde
sider. Og de holdt så overordentlig af mig. Jeg fik titler og klæder og 
formue.
Andersen: Det var mærkeligt!
Skyggen: Hvordan går det her? De ser syg ud.
Andersen: Åh, jeg skriver om det sande, det gode og det skønne, men
ingen bryder sig om at høre det. Det er for de fleste ligesom roser for en
ko. Jeg er fortvivlet. 
Skyggen: De ligner en skygge.
Andersen: Ja, det siger man.
Skyggen: Jeg bliver fed, og det er det, man skal blive. De forstår Dem
ikke på verden. De må rejse. Jeg rejser snart selv, vil De med? Jeg vil
gerne have en rejsekammerat! Vil De rejse med som skygge. Jeg betaler
rejsen.
Andersen: Det går lovlig vidt!
Skyggen: Det er lissom, man ta'r det. De vil ha' godt af at rejse. Vil De
være min skygge, så skal De få alting frit på rejsen. De skal bare gøre en
rejsebeskrivelse og være lidt morsom for mig på vejen.
Andersen: Det er for galt!
Skyggen: Sådan er nu verden, og sådan bliver den.
Musikken.
Andersen: Da vi nu er rejsekammerater og har en fælles barndom, skal vi
så ikke drikke dus?
Skyggen: Jeg kan ikke lade Dem sige du til mig, men jeg skal gerne sige
du til Dem. Så er det halve gjort.
Andersen: Det er dog vel galt.
Skyggen: Hvad siger du?
Andersen: Ingenting. Slet ingenting. (Pause) Hvor er vi?
Samtalende stemmer. Skyggen fører Andersen rundt.
Andersen: Hvor fører De os hen?
Skyggen: Badet. Her skal mit skæg gro. (Kvinde træder ind). Ti nu stille,
hold dig i baggrunden. Der er kongedatteren.
Kvinden: Åh, er det Dem. Dem har jeg hørt om. Man siger, De er her for
at få Deres skæg til at gro. Jeg ved bedre. Deres sygdom er, at De ikke
kaster skygge.
Skyggen: Deres kongelige højhed må være i betydelig bedring. Jeg ved,
Deres onde er, at De ser alt for godt, men det har tabt sig, De er helbredt.
Kvinden: Mener De det?
Skyggen: Ser De ikke den person, som altid går med mig? Andre 
mennesker har en almindelig skygge. Jeg holder ikke af det almindelige.
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Man giver sin tjener finere klæder på end man selv bruger, på den måde
har jeg ladet min skygge pudse op til menneske. Ja, De ser, jeg har oven i
købet givet ham en skygge. Det er meget kostbart, men jeg holder af at
have noget for mig selv.
Cellomusikken.
Kvinden: Jeg tror jeg vil danse med Dem. De virker interessant.
Skyggen: Sågerne!
De danser.
Kvinden: De danser dejligt.
Skyggen: Tak.
Kvinden: Kender De mit land?
Skyggen: Åh, ja. Jeg kender alt til Deres land. Landet med minareter og
springvand, også moskeer er der og mændene er helt snurret ind i hvide
klæder. Man danser sabeldans og spejler sig i det koralblå hav.
Kvinden: Som De forstår at sige det. Jeg tror jeg bliver forlibt i Dem.
Skyggen: Tak.
Kvinden: De danser dejligt, men har De osse grundige kundskaber. Ved
De, hvad det gode er?
Skyggen: (Tøver) Jeg...
Kvinden: Det ka' De ikke svare på!
Skyggen: Det hører med til min børnelærdom. Selv min skygge derhenne
kan svare på det. Han har fulgt godt med. Men pas på, han vil gerne gå
for et menneske.
Kvinden: Det ka' jeg li'!
Går hen til Andersen, der bukker.
Kvinden: Ved De, hvad det gode er? Kender De forskel på menneskene
udenpå og indeni?
Andersen: Såmænd. Det gode er at sammenligne med en genert, ung
pige, det stråler og har dog sin beskedenhed. Det vil ikke ses for sin egen
skyld, men i kraft af det, det gør. Det er tålmodigt som en gammel, vis
mand og utålmodigt som en hest uden rytter. Ugleset og uundværligt
som vandet i de varme kilder. Det er udenpå hos mennesker som den
stille glans fra et æble.
Kvinden: Det ka' jeg li'. Hvad det må være for en mand, der har så vis en
skygge. Ham må jeg giftes med. Han skal være konge. (Ud).
Musikken.
Skyggen: Hør min gode ven! Nu er jeg blevet lykkelig og mægtig og vil
godt gøre noget for dig. Du skal altid bo hos mig på slottet, køre med
mig i min kongelige karet og have hundrede tusinde rigsdaler om året.
Men så må du lade dig kalde skygge af alle og enhver. Du må ikke sige,
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at du nogensinde har været et menneske, og en gang om året, når jeg
sidder på altanen i solskin og lader mig se, må du ligge ved mine fødder,
som en skygge skal. Jeg gifter mig med kongedatteren, brylluppet skal
holdes i aften.
Andersen: Nej, det er dog for galt. Det vil jeg ikke, det gør jeg ikke. Det
er at bedrage hele landet og kongedatteren med. Jeg siger alting. Jeg er
mennesket og du er skyggen. Du er bare klædt på.
Skyggen: Det er der ingen, der tror på. Vær fornuftig ellers kalder jeg på
vagten.
Andersen: Jeg går lige til kongedatteren.
Skyggen: Jeg går først og du går i arresten. Vagt! (Værten ind).
Værten: Javel!
Skyggen: Bort med ham. Stå nu ikke der. Bort med ham!
Værten: Javel.
Værten tager hårdt om Andersen, slæber ham brutalt rundt i cirklen og slænger
ham ned på sengen. Han går militærisk ud. Kvinden ind.
Kvinden: Du ryster. Du må ikke blive syg, nu skal vi have bryllup.
Skyggen: Jeg har oplevet noget grueligt. Tænk dig: ja, sådan en stakkels
skyggehjerne ka' ikke holde meget ud: tænk dig, min skygge er blevet
gal, han tror, han er mennesket og at jeg: tænk dig bare: jeg er hans 
skygge!
Kvinden: Det er frygteligt. Han er vel spærret inde?
Skyggen: Det er han. Jeg er bange for, han aldrig kommer sig.
Kvinden: Stakkels skygge, han er meget ulykkelig. Det er en velgerning
at befri ham for den smule liv, han har. Når jeg tænker over det, så tror
jeg, det bli'r nødvendigt, at det bliver gjort af med ham i stilhed!
Skyggen: Det er rigtignok hårdt, for det var en tro tjener (Sukker lidt).
Kvinden: De har en ædel karakter!
Mange stemmer. Kanoner, der går af, soldater, der præsenterer gevær. En folke-
mængde, der råber hurra. Lydene hører brat op. Andersen rejser sig pludselig
halvt op i sengen midt i stilheden, nu lyder et formidabelt mandeskrig, Andersen
åbner munden, som om det er ham, der skriger og bliver siddende sådan. Stilhed.
Han tager sig til hovedet. Kvinden ind, nu med forklæde på. Simpelt klædt.
Kvinden: De kaldte?
Andersen vender sig langsomt mod hende.
Kvinden: De kaldte?!
Andersen: Man har taget livet af mig. Man tog livet af mig i slottets 
kælder. Et eneste hug.
Kvinden: (Går tæt hen til ham, lægger ham ned, håndfast) Nu ska' De bare
lægge Dem.

45



Andersen ligger ned, kvinden går lidt væk, han rejser sig halvt op igen.
Andersen: Det har man for at være et respektabelt menneske. Et tamt
husdyr. Forstår De, hvad jeg siger. (Lille pause. Andersen tager sig til 
hovedet). Underligt. Mit hoved. Hvor er jeg?
Kvinden: I Deres seng, hr. Andersen.
Andersen står besværligt ud på gulvet, støtter sig til sengen. Hoster. Står lidt og
kigger på sengen.
Andersen: Hvad er det for en måde at rede sengen på, jeg sagde jo til
Dem i går, at lagnet skulle ligge helt strakt!
Kvinden: Det sagde De ikke noget om.
Andersen: Og så modsiger De mig. Jeg ka' ikke tåle det!
Kvinden går hen til sengen og begynder at rede den.
Andersen: Jeg ka' mærke hver eneste ujævnhed, De ved ikke, hvordan
det er.
Kvinden ryster på hovedet og gør sengen helt klar. Strækker lagenet ekstra
meget.
Kvinden: Sådan!
Andersen: Og nu ska' jeg så lægge mig ned og dø, ikke?
Kvinden ryster på hovedet.
Andersen: De ryster bare på hovedet?
Kvinden: Ja.
Andersen: Hvem er De egentlig?
Kvinden: Jeg er pigen. De ansatte mig for to uger siden.
Andersen: Gjorde jeg det?
Kvinden nikker.
Andersen: Det ka' jeg ikke huske.
Kvinden hjælper ham op på sengen, lægger et tæppe over ham. Hun vil gå, men
han griber hendes arm og får hende til at sætte sig på sengekanten.
Andersen: Nu ska' De bare sidde og høre på mig.
Kvinden kigger modvilligt på ham, ryster lidt på hovedet.
Andersen: Ka' De ikke li' mig?
Kvinden: Det ved jeg ikke.
Andersen: Deres øjne er smukke. De er vist en anden end den, De gi'r
Dem ud for.
Kvinden: Hvem sku' det være.
Andersen: Jeg tror, De er danserinde.
Kvinden ryster på hovedet.
Andersen: Nu ryster De på hovedet igen. Det ser ikke smukt ud. (Han
begynder pludselig at hoste igen. Et større anfald, der tvinger ham op, kvinden
holder om ham, dunker ham lidt på ryggen. Anfaldet ebber ud, nu sidder de
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sammen, hun holder stadig om ham). Jeg åbner mig og Gud lukker mig. Det
er den eneste sandhed. Hvad bryder jeg mig om, at de vil bygge en 
statue af mig eller hvad det nu er. Har De hørt om det? Billedhuggerne
kender mig ikke. Jeg skal have børn på ryggen eller i skødet, sådan vil de
gerne se mig, så bliver de fri for at tage mig alvorligt. Der er ikke nogen,
der tager nogen alvorligt. Døden er den eneste, der tager mig alvorligt.
Den griner ad min godmodighed og kærlighed. Den har gennemskuet
mig. Nu skal jeg bare krepere. Først sender den forstoppelsen, så lukker
den af for vandet og jeg må have et rør gennem penis. Et rør gennem
penis, hvilket vidunderligt eventyr! (Han bøjer sig ned over sit køn, retter
sig op med et fortrukkent ansigt). Det gør så ondt ... Er det virkelig alt, hvad
vi formår, er vi ikke kommet længere, os der drømmer om danserinder
og pragtfulde haver og store forvandlinger... Forleden fik jeg olie, olien
gav diarré, diarréen sivede ud og svinede mine klæder til, jeg skulle have
et rent lagen og alt var alligevel et søle. Smerterne var utålelige. Der lå
jeg så og var det rene ingenting, jeg lugtede, nej stank, og der var nogen,
der lo, jeg er sikker på, at døden lo. Nu havde han mig.
Kvinden tørrer Andersen over panden med en lille klud.
Kvinden: (Smiler) De er nu lidt komisk.
Andersen: Mener De det?
Kvinden: Og irriterende.
Andersen: Irriterende... jo, ja (Smager på ordet) irriterende. Mener De 
virkelig det?
Kvinden: Ja.
Andersen: Jeg kan ikke gøre for det. Det er alderen. Det er en rovfugl,
der slår sig ned på skulderen og hakker i kødet.
Kvinden: Og ikke mere?
Andersen: Lyset, bassiner af lys, som bestråler dig, indefra, udefra, man
bliver gennemsigtig som en frosset sky, snart er man barn i en duftende
have, snart havfrue, snart sit eget furede ansigt, som solen falder på.
Man længes.
Kvinden: Længes?
Andersen: Tilbage og fremefter længes man. En lille fugl udenfor 
vinduet er nok. En fugl, der forsvinder i himlen.
Andersen hoster igen, kvinden tørrer ham over panden.
Kvinden: Jeg er Deres søster!
Andersen kigger mistroisk på hende.
Kvinden: Jeg er hende, De ikke ville vide af og De engang imellem stak
penge til.
Andersen: (Ophidset) Jamen... hvordan...
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