MYTE OM MØRKE
- Elsa Gress 100 år

Af Alexandra Moltke Johansen
UDEN OPRINDELIG REGI
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SOLEN
MÅNEN
MODEREN
PIGEN
DEN MØRKE DRENG
DEN LYSE DRENG
KEJSEREN

KORET SOM VALMUER, HUNDE, PAPEGØJER

DAVID/ALFRED
JONATHAN/JUANITA
TOM
CLIFFORD
PALLE
BARBARA
ELSA
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AKT 1

PROLOG

UNG PIGE
Det var en drøm, der ikke helt var drøm.
Den klare sol var slukket, stjernehobe vandrede blegnende
om i det evige rum, matte og uden baner. Is-dækt hang
jorden, sortnende, blind under hvælvet uden sin måne, gry
kom og gik og kom, men uden dag.
Mennesker glemte lidenskab for angst i denne øde verden.
Alle hjerter isnedes i en selvisk bøn om lys: de levede ved
lejrbålsild, og kongernes pragt, troner og slotte, hytter og
huse og alt det der tjente til bolig for dyr og mennesker,
blev tændt som lys, og byer brændte op. Og mennesker
stod rundt om et bål af det, der før var deres hjem for dog
at se endnu engang hinandens ansigtstræk.
Verden var øde og tom, den mægtige, vrimlende verden en
klump, tidløs, lysløs og livløs, et kaos af hårdt størknet ler,
en klump som var døden.
Vindene visnede i luften, skyernes masser forgik. Mørket
behøvede dem ikke. Mørket var hinsides mørke. Det var
universet.
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SCENE 1

Solen og månen på himlen.

SOLEN
Jeg har ikke mer’ at gi’
I et mørke endeløst og for evigt
Jeg har ikke mer’ at gi’
I et mørke endeløst og for evigt

MÅNEN
Kære sol

SOLEN
Jeg har ikke mer’ at gi’

MÅNEN
Ræk mig dine arme
Lad mig mærke din glød
Ræk mig dine arme
Jeg forsvinder med dig i et mørke endeløst

SOLEN OG MÅNEN
og for evigt
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SOLEN
Jeg har ikke mer’ at gi’
Min kraft den slipper op
Min kraft den slipper op
Min kraft den slipper op

MÅNEN
Du er her endnu
Som et blegt glimt af lys
Du er her endnu
Som en lille fugls nys
I et mørke endeløst og for evigt

SOLEN
Jeg har ikke mer’ at gi’

MÅNEN
Ræk mig dine arme
Lad mig mærke din glød

SOLEN
Jeg har ikke mer’ at gi’

MÅNEN
Ræk mig dine arme
Jeg forsvinder

MÅNEN OG SOLEN
Jeg forsvinder med dig i et mørke endeløst og for evigt
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MÅNEN
Under os en lille jord med lange røde sår
Valmuemarker

SOLEN OG MÅNEN
Valmuemarker

MÅNEN
I et mørke endeløst og for evigt

SCENE 2

Pigen og moderen plejer valmuer.

MODEREN
Hver blomst får lidt vand
Hver røde mund drikker
og vokser sig stor

PIGEN
Hørte du hundene

MODEREN
og søvnen den spirer

PIGEN
Ude fra skoven
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MODEREN
Hver blomst får lidt vand
Vi nærer den eneste frelse

PIGEN
Hørte du hundene

MODEREN
Vi plukker den smukkeste søvn

PIGEN
Gøen og bjæffen

MODEREN
Hver blomst får lidt vand
Vi nærer den eneste frelse
Vi plukker den smukkeste søvn

Moderen vil have pigen til at lægge sig ned og
sove.

MODEREN
Godnat godnat lille sol
Godnat godnat lille måne
Nu falder søvnen ned
Godnat godnat lille kejser
Godnat godnat lille by
Nu falder søvnen ned
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Der findes et land
bag vores øjne
Der findes et land med lys

PIGEN
Mørket er fuld af lyde

MODEREN
Bag vores øjne

PIGEN
Sang fra papegøjer

MODEREN
findes et land med lys

PIGEN
Mørket er fuld af fugle

MODEREN
Men snart er de fjernet med net

MODEREN
Tag en blomst
Synk den
Glem dine tanker og sov
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PIGEN
Der findes stadig heste
og grønne papegøjer

MODEREN
Læg dig her

PIGEN
Findes stadig træer
Findes stadig drenge
der snakker og ler
Der findes æg i reder
og fugle som græder
Der findes muslingeskaller
og heste
De er her endnu

MODEREN
Læg dig her

PIGEN
De er her endnu

MODEREN
Læg dig her

PIGEN
Mørket er fuld af lyde
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MODEREN
Luk din mund

PIGEN
Sang fra papegøjer

MODEREN
Du ved så lidt
Læg dig her

PIGEN
Mørket er fuld af fugle
Mørket er fuld af lyde
Sang fra papegøjer

MODEREN
Luk din mund

PIGEN
Fuld af lyde

MODEREN
Luk din mund

PIGEN
Fuld af fugle
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MODEREN
Du ender ude i skoven
Du ved så lidt
Du kæfter op
Du ender ude i skoven

PIGEN
I skoven?

MODEREN
Læg dig her

PIGEN
I skoven?

MODEREN
De smed hende ud i skoven
Hun kæfted’ op
Hun kæfted’ op
Om sol og måne
Om mand og kvinde
Om en kejser der ville komme

PIGEN
Hvem, mor?
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MODEREN
Hun kæfted’ op
Hun kæfted’ op
Om en kejser der ville komme

PIGEN
Vores kejser?

MODEREN
De smed hende ud i skoven
Læg dig her
Luk din mund
Læg dig her
Spis en blomst
Der findes et land
bag vores øjne
Der findes et land med lys

Moderen falder i søvn. En papegøje dukker op.
Pigen følger efter den ud i mørket.

PAPEGØJEKORET
Briller
Briller

PIGEN
Papegøjer
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PAPEGØJER
Briller

PIGEN
Papegøjer

SCENE 3

To drenge dukker op med net.

DRENGENE
Papegøjer
Papegøjer

PIGEN
Der findes stadig træer

DRENGENE
Hvem er du?

PIGEN
Hvem er I?

DRENGENE
Drenge

PIGEN
Hvorfor har I net?
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DRENGENE
Vi fanger papegøjer
og bytter dem for brød og ost

PIGEN
Kan I høre at de synger?

DRENGENE
Vi bytter dem for brød og ost

PIGEN
Der findes stadig heste
og grønne papegøjer
Der findes stadig træer

DRENGENE
Syng noget mer’

PIGEN
Der findes stadig drenge
der snakker og ler
Der findes æg i reder

DRENGENE
Og byer som brænder
Den brændte op
Den hele by
Den brændte op
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Med mor og far
Forvrængede smeltede forpinte
mor og far
Forvrængede smeltede forpinte
mor og far
mor og far

PIGEN
Hvem satte ild til jeres by?
Hvem brændte jeres mor?

DRENGENE
Vi så kun gløder
Aske
Vi så kun smeltet hud
Vi så kun gløder
Aske
og vor store kejser
Vor store kejser ledte
efter en strålende sol
Vi så kun smeltet hud

PIGEN
Kom med mig til skoven
gennem de røde valmuer

DRENGENE
Ingen kan gå over valmuer
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PIGEN
Vi holder os vågne med kys

DRENGENE
Ingen kan gå over valmuer

PIGEN
Vi holder os vågne med kys
Jeg tager jer i hånden

DRENGENE
Begge to?

PIGEN
Jeg har to hænder

DRENGENE
Vi drukner i søvn

PIGEN
Ikke med mig
Vi løber mod skoven
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DRENGENE
Ingen kan gå over valmuer
Valmuer
Vi drukner i søvn
Vi så kun smeltet hud
Aske
De kys vi skal dele

SCENE 4

Pigen og drengene begiver sig gennem
valmuemarkerne mod skoven.

VALMUEKORET
Læg jer her
Læg jer her

PIGEN
Tænk på træerne
Tænk på papegøjeæg

VALMUEKORET
Læg jeg her

DRENGENE
Papegøjeæg
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PIGEN
Tænk på de kys vi skal dele

DRENGENE
De kys vi skal dele

PIGEN
Alle tre

DRENGENE
De kys vi skal dele

VALMUEKORET
Læg jer her
Læg jer her

VALMUEKORET og DRENGENE
Læg jer her

PIGEN
Hold jer på benene

DRENGENE
Benene

PIGEN
Åben jeres øjne
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DRENGENE
Øjne
Øjne
Benene
Hold jer på benene

PIGEN
Tænk på de kys vi skal dele

DRENGENE
De kys vi skal dele
Jeg lægger mig lidt
Et øjeblik

PIGEN
Tænk på papegøjeæg

DRENGENE
Jeg lægger mig lidt
Et øjeblik

VALMUEKORET og DRENGENE
Læg jer her

PIGEN
Hold jer på benene

VALMUEKORET og DRENGENE
Læg jer her
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PIGEN
Tænk på de kys vi skal dele

PIGEN
Hold jer på benene

DRENGENE
Benene

PIGEN
Åben jeres øjne

Den mørke dreng lægger sig i marken.

DEN MØRKE DRENG
Jeg ligger her lidt
Et øjeblik
Her findes ingen brændende byer
Her findes ingen aske
Her findes lys og skønhed
og tusind røde munde

VALMUEKORET og DRENGENE
Ligge her
Ligge her
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DEN MØRKE DRENG
Her findes ingen pine
Her findes ingen smeltet hud

PIGEN
Du drukner i søvn
Du sluges af valmuemunde
Rejs dig op
Du drukner i søvn
Rejs dig op

DEN LYSE DRENG
Blomsterne har spist ham

PIGEN og DEN LYSE DRENG
De røde munde sluger ham

VALMUEKORET
Læg jer her

VALMUEKORET, PIGEN og DEN LYSE DRENG
Læg jer her

PIGEN
Vi holder os på benene
Væk fra de røde munde
Vi løber gennem natten
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VALMUEKORET
Læg jer her

PIGEN
Ikke os

VALMUEKORET
Læg jer her

PIGEN og DEN LYSE DRENG
Ikke os
Vi løber gennem natten

SCENE 5

Pigen og drengen når skoven.

DEN LYSE DRENG
Jeg kan lugte mos
Skimte grene
Og papegøjevinger blå

PIGEN
Tag min kjole af
Vi glemmer alt det smeltede

DEN LYSE DRENG
Jeg kan ikke se
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PIGEN
Vi glemmer det forpinte
Tag min kjole af

DEN LYSE DRENG
Jeg kan ikke se

PIGEN
Se med dine hænder

DEN LYSE DRENG
Vi glemmer aske
Vi glemmer gløder
Vi glemmer det smeltede
De kys vi skal dele

PIGEN og DEN LYSE DRENG
De kys vi skal dele

PIGEN
De kys du vil få

DEN LYSE DRENG
Vi glemmer det forpinte

PIGEN
Vi tager min kjole af
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PIGEN OG DEN LYSE DRENG
Kjole af

DEN LYSE DRENG
Aldrig mere sove
Aldrig mere sove
Holde sig på benene
Øjnene er åbne
Aldrig mere sove

PIGEN
Rør mig her
Jeg er varm
Ræk mig dine arme
Lad mig mærke din glød
Ræk mig dine arme

PIGEN
Jeg forsvinder med dig i et mørke endeløst og for (afbryder sig selv.)

PIGEN
Her lugter af røg
Af smeltet kød
Forkullet træ
Af dyr der brænder
Af smeltet kød
Forkullet træ
Her lugter af røg
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SCENE 6

Kejseren dukker op i mørket.

KEJSEREN
Du har ingen kjole på

PIGEN
Vor store kejser

KEJSEREN
Er du helt alene?
Løbet fra en ild?

PIGEN
Hvor er papegøjerne?
Hvor er alle hestene?

KEJSEREN
Det ligner du græder
Du trænger til at grine
Op på mine skuldre

KEJSEREN
Se hvor hurtigt jeg løber
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PIGEN
Store kejser

KEJSEREN
Kilder det i maven?

PIGEN
Store kejser

KEJSEREN
Jeg gør alting godt

KEJSEREN
Se se se se se se
Løber
Se se se se se se se se se
Se hvor hurtigt jeg løber
Kilder det i maven?
Se hvor hurtigt jeg løber
Kilder det i maven?
Se hvor hurtigt jeg løber
Kilder det i maven?
Jeg gør alting godt
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KEJSEREN
Jeg løber fordi jeg er glad
Fordi jeg synes du er smuk
Jeg følger lyset
Jeg leder efter en strålende sol
En sol der skal skinne på himlen
Og gøre alting godt

PIGEN
Store kejser
Hvorfor lugter du brændt?
Jeg vil hjælpe dig
Jeg vil finde solen

KEJSEREN
Av hvor er du dejlig
Stadig ingen kjole på

KEJSEREN
Jeg følger lyset
Jeg leder efter en strålende sol

PIGEN
Du lugter af smeltet kød
Hvordan ku du løbe så hurtigt?
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KEJSEREN
Jeg tænder lys
Jeg tænder lys overalt
Jeg sætter ild til byer

PIGEN
Men mødre og fædre smelter

KEJSEREN
Jeg tænder lys

PIGEN
Men mødre og fædre smelter

KEJSEREN
Jeg leder efter en strålende sol

HUNDEKORET
Vuffe vuffe vuffe
Haps haps
Haps haps
Vuffe vuffe vuffe
Vuffe vuffe haps

KEJSEREN
Gemmer du på en lille sol?

PIGEN
Du lugter af smeltet kød
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KEJSEREN
Jeg leder efter en strålende sol

PIGEN
Hvem gør? Hvem gør?
Er det dig der hyler?

KEJSEREN
Det må jeg ikke sige
Jeg leder efter en sol
der kan gøre alting godt

PIGEN
Hvem gør?

KEJSEREN
Nu skal du ligge stille

PIGEN
Hvem gør?
Hvem gør?
Er det dig der hyler?
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KEJSEREN
Disse femten hunde
Disse femten hunde
Pas på de ikke bider
Pas på de ikke river
Jeg er også bange
Jeg er meget bange
Lig stille
Lig stille
Disse femten hunde farer hvorhen de vil
Disse femten hunde æder alle brændte
Disse femten hunde slikker på alt der er sødt
Disse femten hunde har ingen konge og gud
Disse femten hunde kaster sig fremad og viger ikke
De viger ikke
De viger ikke

PIGEN
Jeg forsvinder

KEJSEREN
Lad dem slikke
Senere tænder vi lys

PIGEN
Jeg forsvinder
Jeg forsvinder
Jeg forsvinder
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PAPEGØJEKORET
Briller!
Næse!
Øjenbryn!
Briller!
Næse!
Øjenbryn!
Øjenbryn!
Briller!

Papegøjen jager kejseren væk.

SCENE 7

Pigen alene i skoven.

PIGEN
Jeg har ikke mer’ at gi’

PAPEGØJEKORET
Uhuuuu
Moar
Uhuuu
Moar
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PIGEN
I et mørke
Endeløst og for evigt

PAPEGØJEKORET
Uhh
Moar

PIGEN
Min kraft den slipper op

PAPEGØJEKORET
Briller
Briller
Vil du se briller?
Vil du se næse?
Vil du se øjenbryn?
Briller briller
Vil du se briller?

PIGEN
Vis mig
Briller og øjenbryn

PAPEGØJEKORET
Lover du ikke at tude mer’?
Lover du at le?
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PIGEN
Vis mig
briller og øjenbryn

PAPEGØJEKORET
Briller

PAPEGØJEKORET
Briller briller
Hun kæfted’ op
Hun kæfted’ op
Hun kæfted’ op
Om en kejser
Der ville komme

PIGEN
Hun er den der kæfted’ op

PAPEGØJEKORET
Dans dans
Flex
Dans dans
Flex dans
Dans flex dans x 5
Dans flex
Vær så god
Træd indenfor
Træd indenfor
I varmen
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PIGEN
Tænder
Tænder og tunge
Rasende hjerte
Svulmende lunger
Blod der synger
Hænder der klapper
Varme celler lys

AKT 2

SCENE 8

David og Jonathan dukker frem foran pigen. De
spiller bold med et hoved.

DAVID
Næ, bjørnen den var farlig

JONATHAN
Løven stor og blodig

DAVID
En kæmpe er det mindste problem

JONATHAN
Intet problem
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JONATHAN OG DAVID
Vi har dræbt en kæmpe
En kæmpe kæmpe

DAVID
Den store David dræbte en bjørn
En bjørn med spidse tænder
En løve fuld af blod
Og så en kæmpe

JONATHAN
David slog den ihjel
Jeg hjalp ham rigtig meget

DAVID og JONATHAN
Vi fik hans store hoved
Den bedste bold vi har haft

DAVID og JONATHAN
Mor
Mor
Du var længe væk

DAVID OG JONATHAN
Mor mor
Elsa
Skyd til mig
Han er den bedste bold vi har haft
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JONATHAN
Ved du godt at hundene har gøet hele dagen?
Lige siden du gik

JONATHAN
Vov
Vov

DAVID
Vuf
Vuf

DAVID
Åh jeg er din far
Ræk mig dine poter

JONATHAN
Åh, Lad mig mærke dit kød
Hvem der kunne gi’ mig lidt pølse

Tom og Clifford dukker op.

TOM
(til PIGEN) Do you enjoy this country?

CLIFFORD
(til PIGEN) Er du glad for at bo her?
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PIGEN
(til TOM) Nej, alle er så trætte
Selv månen er gået i seng

TOM
(til PIGEN) I find it very beautiful
Speaking to you as well

CLIFFORD
(til PIGEN) Han synes du er smuk
Smuk

PIGEN
(til TOM) Jeg synes også du er smuk
Dine brune øjne

CLIFFORD
(til TOM) She says you have the brown eyes

TOM
(til CLIFFORD) Does she want a kiss?
(Til PIGEN) I really want to kiss you
and stay here for a while

PIGEN
Du må få kys
Jeg har uendelige
Ræk mig dine arme
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CLIFFORD
Iiih
Stop it now

TOM
I want to see your books
I want to sing your songs

PIGEN
Elsa?
Børn

CLIFFORD
Elsa?
Du har en mand
Du har tre børn
Du har et hus og en seng
Jeg vil ikke sidde her
Jeg vil ikke tale mere

PIGEN
Jeg har to hænder og uendelige kys
Nu falder søvnen ned
Godnat godnat lille sol
Godnat godnat måne
Hænder
Kys
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CLIFFORD
Elsa?
Jeg elsker dine hænder
Jeg elsker dine kys

Clifford ser ned i Elsas hånd.

CLIFFORD
Kom og se mine lagre
Kom og se mine lagre
Hal efter hal
Fulde af tunge pistoler
Knive bomber geværer
Jeg mistede næsten mit ansigt i den første krig
Jeg fik et nyt
Jeg rejse mig fra støvet
Og skabte disse fabrikker
Kom og se mine lagre
Hal efter hal
Fulde af tunge pistoler
Knive bomber geværer
Et offer af den første krig
En producent af den næste
Et ansigt jeg ikke kan løbe fra
Jeg mistede næsten mit ansigt
I den første krig
Jeg fik et nyt
Jeg rejse mig af støvet

39

Kom og se mine lagre
Hal efter hal efter hal

Palle og Barbara dukker op.

PIGEN
Du er min eneste bror

PALLE
Jeg lægger mig her

BRABARA
Lægger mig her

PALLE
Jeg lukker min mund og mine øjne

PIGEN
Min sjæletvilling
Min rejsekammerat

PALLE
Elsa jeg lægger mig her

BARBARA
Elsa
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PIGEN
Du er min modige elsker
Du er min digter
Du er min hulebygger
Du er min allierede

BARBARA
Elsa
Jeg lukker min mund

PALLE
Lukker min mund

PIGEN
Vi glemmer alle knive
Vi glemmer alle geværer

BARBARA
Jeg lægger mig her

PIGEN
Du er min smukke datter
En spirende gudinde
Du er min kavaler
Min søster
Min engel
Der findes stadig træer og drenge som ler
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PALLE OG BARBARA
Bag vores øjne

PIGEN
Vi flyver med papegøjer

PALLE OG BARBARA
Der findes et land
Bag vores øjne
Der findes et land med lys

PIGEN
Mørket er fuld af lyde
Sang fra papegøjer
Mørket er fuld af fugle
Er I der
Hører I mig
Er der nogen der hører efter

ELSAER
Er der nogen
Er der nogen
Er der nogen der hører efter

ELSA R
Bange blikke, servile gestus, tavse munde, henrykte smil.
Hos folk der så føreren.
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ELSA N
Småting. De småting der muliggør dommedagen hvor det
ingensinde skal tilgives mennesker at de lever så blinde.

ELSA R
En stor uundgåelig rædsel som verden driver i møde.
Viljeløst. Tåbeligt optaget af alt andet end det fornødne.

ELSA D
Lallende og larmende som fulde folk i en rutschebane.

ELSA R
Vognene er førerløse og løbske.

ELSA N
Vognene vil ryge udover
randen i en bragende knusningsdød

ELSA R
Tolerancen er aktiv

ELSA N
Den ægte tolerance er levende, vågen og indebærer intens
interesse for livets og menneskehedens mangfoldighed.

ELSA D
Tolerancen er på vagt
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ELSA K
Tolerancen tror på mennesket

ELSA N
Tolerancen bærer troen på at advarsler, afsløringer, tvivl
og spørgsmål kan nytte. Trods alt, på grund af alt.

ELSA J
Fjenden er fantasiløsheden

ELSA S
Fjenden er tilfredsheden

ELSA KA
Frelsen er fantasien
Frelsen er
Usikkerheden

ELSAERNE
Frelsen er
Usikkerheden
Frelsen er
Usikkerheden
Frelsen er
Usikkerheden
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PIGEN, PALLE OG BARBARA
Varme celler lys
Byer der brænder
Huden smelter
Byer der brænder
huse i flammer
Røg og aske

AKT 3

SCENE 10

Kejseren. For foden af ham moderen.

KEJSEREN
Jeg tænder lys

MODEREN
Er det mig der gør?
Er det mig der hyler?
Du lugter af kød

KEJSEREN
Nu skal du ligge stille

MODEREN
Vis mig hvem der hyler
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MODEREN
Disse femten hunde
Femten savlende hunde
Pas på de ikke bider
Pas på de ikke river

MODEREN
De må gerne slikke
Så meget som de vil
Bide mig
Rive mig
De må gerne slikke

KEJSEREN
Disse femten hunde farer hvorhen de vil
Disse femten hunde æder alle brændte
Disse femten hunde slikker på alt der er sødt
Disse femten hunde har ingen konge og gud
Disse femten hunde kaster sig fremad og viger ikke
De viger ikke
De viger ikke

MODEREN
De må gerne slikke
Du tænder lys

KEJSEREN
Jeg tænder lys
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SCENE 11

Pigen dukker op bag moderen.

PIGEN
Mødre og fædre smelter
Mødre og fædre smelter

MODEREN
Hvor er du blevet stor
ude i skoven
Jeg drømmer om dig hver nat
Læg dig her
Læg dig her

PIGEN
Du lugter af røg
Af smeltet kød
Forkullet træ
Af dyr der brænder
Af smeltet kød
Forkullet træ
Du lugter af røg

KEJSEREN
Vi finder en sol
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MODEREN
Vi finder en sol
Han er vor store kejser
Han leder efter en sol

PIGEN
Luk din mund
Du ved så lidt

KEJSEREN
Jeg er den store kejser
Jeg leder efter en sol
Ah ha ha ha ha
Du trænger til at grine
Ah ha ha ha ha

PIGEN
For alle de brændende byer
For alle de grædende fugle

KEJSEREN
Jeg leder efter
en strålende sol

PIGEN
For knuste æg
For faldne mure
For støv og gråd og mørke
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KEJSEREN
Kilder det
Kilder det
Kilder det
i maven?

PIGEN
For alle de brændende byer
For alle de grædende fugle
For knuste æg
For faldne mure
For støv og gråd og mørke
For knuste æg
For faldne mure
For støv og gråd og mørke
For knuste æg
For faldne mure
For støv og gråd og mørke

Pigen slår kejseren ihjel.
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SCENE 12

Moderen på jorden foran pigen.

MODEREN
Hvor er du blevet stor
Jeg drømmer om dig hver nat
Nu skal vi sove
Læg dig her
Der findes et land
bag vores øjne
Nu skal vi sove

PIGE
Du lugter af røg
Af smeltet kød
Af dyr der brænder
Du vidste han tændte ild
til mødre og fædre og dyr
Du lagde dig til at sove
mens byer smeltede

MODEREN
Der findes et land
bag vores øjne
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PIGEN
Usikkerheden. Usikkerheden. Har vi måske ikke
usikkerhed nok? Kan det virkelig være et mål?
Ja det kan det. Det er det. Det er en usikkerhed, der er sig
selv bekendt. En ærlighed, der giver ståsted men aldrig
lukkethed. Alle muligheders mulighed. Mennesket. Det
åndende, levende, følelse, tænkende menneske må være
altings mål. Hvilke midler våben kætteren kan, må kan, vil
og bør anvende i denne kamp for menneskets mod dets
fjender er hendes helt egen sag. Her holder teorien op og
praksis begynder. Teorien holder op og praksis begynder.

PIGEN
Der findes et land med lys
Du hører til i det land
Du fortjener ikke øjne

PIGEN
For knuste æg
For faldne mure
For støv og gråd og
Mørke
Mørke
Mørke
Mørke
Mørke

Pigen kvæler moderen.
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PIGEN
Et ansigt jeg ikke kan løbe fra
Jeg mistede næsten mit ansigt
i den første krig
Jeg fik et nyt
Jeg rejste mig af støvet
Kom og se mine lagre
Kom og se mine lagre
Hal efter hal
Hal efter hal
Hal efter hal
Efter hal
Efter hal

PIGEN
Praksis begynder
Papegøjerne fylder himlen
Papegøjerne lyser grønt

PIGEN
Åndende
Levende
Følende
Tænkende
Åndende
Levende
Følende
Tænkende
Bruger vi vores kroppe
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Dræber vi sultne hunde
Brænder vi vores kejser
Bruger vi vores kroppe
Dræber vi sultne hunde
Brænder vi vores kejser
Bruger vi vores kroppe
Dræber vi sultne hunde
Brænder vi vores kejser
Bruger vi vores kroppe
Dræber vi sultne hunde
Brænder vi vores kejser
Åndende levende
Følende tænkende
Åndende levende
Følende tænkende

UNG PIGE
Og pigen betragter kejserens knold
Og sparker så godt hun har lært
I mørket på himlen farer den op
Gribes af solen og varmer hendes favn
Og som i en drøm
Der ikke kun er drøm
Lyser en ny lille sol
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SCENE 13

Månen og solen med kejserens brændende hoved
i sin favn.

MÅNEN
Kære sol
Du skinner på mig
Jeg blændes af tusinde stråler
Kære sol
Du skinner på mig
Jeg blændes af tusinde stråler

SOLEN
Den er frygteligt kær
Se hvor den lyser

MÅNEN
I skinner på mig

SOLEN
Den lille sol var helt alene på himlen
Nu bor den i mine arme
Jeg bliver nødt til at skinne

MÅNEN
I skinner på mig
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SOLEN
Jeg bliver nødt til at skinne
Jeg skinner for den
Den er dog så smuk

MÅNEN
Jeg blændes af tusinde stråler

SOLEN
Jeg rækker jer mine arme
Jeg svulmer i al min glød

MÅNEN
Al din glød
Du svulmer i al din glød

SOLEN
I et mørke

SOLEN OG MÅNEN
I et mørke
endeløst og for evigt
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