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Aktører:
Jeg
Han Hun

en seng med hvitt sengetøy
et pilleglass og en konvolutt på et lite bord ved sengen
en stol
Jeg ligger i sengen sover

HAN
JEG
Selv før jeg er våken. Vet jeg at dette er den siste dagen.
I dag skal jeg dø.
Jeg vet noe. Noe ingen andre vet.
Enda før jeg kan sette ord på vissheten.
Jeg har kommet bort fra verden. Ingen leter etter meg.
Jeg bryr meg ikke om verden. Jeg hører ikke hjemme her.
Verden er så. Tom. Alt er så. Meningsløst.

Plagsom.

HUN

Du er så.
Ekkel.
Klynkende.
Ingen liker deg.
Du er så.
Ynkelig.
Motbydelig.
Ingen vil ha deg.

Det er visshet.
Ingen angst.
Ingen lettelse.
En slags ro.
5

HAN
JEG
Alle tanker skal tømmes ut av sinn og kropp.
Alle minner.
Jeg er ikke alene. Jeg. Er her. Alene med meg selv.
Det er for mye.
Tankene mine plager meg. Formløse og umulige.
En tanke. En hånd. Sinn og kropp.
I dag skal jeg legge livet bak meg.
Dette er min siste dag.
Du er så.
Livløs. Kald. Død.

HUN

Du er så.
Umulig.
Du er så.
Død.
Jeg orker ikke mer av livet.
Jeg har akkurat nok liv til den siste dagen.
6

Håpløs.

HAN

JEG
Dette er min siste dag.
Dette er min siste dag.
Alene. Være alene.
Det er alt. Jeg vil.
Være alene.
Jeg kan ikke. Mer. Jeg holder ikke ut.
Det er. For mye. For mye. Av alt.
Jeg kan ikke. Puste.
Alt er så. Tungt. Kvelende.
Aldri fred. Livet er der. Hele tiden.
Alltid er jeg. Her.
Jeg holder bare ut.
Jeg holder ikke ut. Lenger.
Jeg orker ikke mer. Liv.
I dag er det. Slutt.
I dag.

HUN

7

HAN

8

JEG
Blir jeg borte.
Det er godt å vite.
Endelig vite. Noe. Endelig. Uten tvil. Endelig en beslutning. Løsning.
Jeg må forsvinne. Bli borte. Lukke mørket om meg.
Det er alt jeg vil.
Det er alt jeg lengter etter.
Ikke føle. Ikke tenke. Ikke noe.
Alt jeg trenger er.
Ingenting.
Alt jeg trenger er. Å ta vekk livet.
Det meningsløse.
Det er løsningen. Det er veien ut.
Det finnes ikke andre veier.
Alt jeg lengter etter er. Mørket. Stillheten.
Alt jeg drømmer om er. Borte vekk.
At hodet mitt blir tomt og bløtt.

HUN

HAN

JEG
Det er ikke rom for meg.
Ikke i denne verden. Ikke sånn som jeg er.
Det er ikke godt for meg å være her.
Jeg er ikke hjemme noen steder.
Jeg er hjemløs.
Jeg hører ikke til her.
Jeg tvinger meg inn blant andre.
Jeg har tatt en plass som ikke er min.
Jeg hører ikke hjemme her.
Det er ikke plass til meg i denne verden.
Ingen ser meg. Ingen kan frelse meg.
Jeg skal frelse dem. Jeg skal fjerne meg. Jeg har ikke noe valg.
Jeg ødelegger alle jeg kommer nær. Jeg sårer dem. Skader dem.
Hele tiden.
Dette er det beste jeg kan gi dem. Det er ikke noe valg. Det er best.
For alle. For meg. For verden.

HUN

9

HAN

10

JEG
Endelig vet jeg. Det er dette. Vissheten. Løsningen.
Endelig skal jeg gjøre noe godt. En god gjerning.
Jeg er. På bunnen.
Jeg er. Skadeskutt.
Jeg biter meg fast. I døden.
Jeg er. Livløs.
Jeg er. Uten liv.
Jeg er. Baksiden av alt liv.
Baksiden av kjærlighet. Baksiden av varme. Ømhet.
Av alt som er. Skjønt. Godt.
Av hengivenhet.
Av gavmildhet.
Det er så. Ensomt i ensomheten.
Jeg orker ikke. Alle jeg rører ved kjenner smerte.
Jeg holder ikke ut. Alle har det vondt.
Det er min skyld.

HUN

JEG

HAN
Du er så.
Ingen liker deg.
Livløs.

Kald.

HUN

Død.

Plagsom.
Du er så.
Ingen vil ha deg.

Ekkel.

Klynkende.

Patetisk.
Du er så.

Motbydelig.
Du er så.
Du er så.
Umulig. Håpløs.
Du er så.
Ynkelig.
Du er så. Død i livet.
Dette er underbuksen min. En underbukse for meg.

11

HAN

JEG

HUN
Er så.

En gang. Jeg var fri.
Trodde jeg var fri. Trodde jeg kunne leve. Kunne få liv.
En gang. Trodde jeg på kjærligheten.
Trodde at kjærligheten skulle gjøre meg fri.
Vise meg veien til. Godhet.
En gang trodde jeg det.
Er så.
Du trodde aldri på meg. Du ga meg aldri en sjanse.
Jeg hadde ingen sjanse hos deg. Du lukket meg ute.
Jeg fikk aldri lov.
Du trodde ikke på meg.
Tror ikke på meg.
Dette er sokkene mine. To sokker for meg.
Jeg trodde det var frelse i kjærligheten.
Jeg vet bedre.
12

HAN

HUN
JEG
Nå vet jeg bedre.
Vet bedre enn å tro på kjærligheten.
Du visste aldri bedre. Jeg fikk aldri lov.
Du ga meg aldri en sjanse. Du ga aldri deg selv en sjanse.
Uten meg er du hjelpeløs.
Uten meg kan du ikke leve.
Uten meg er du ingenting.
Du visste aldri bedre.
Jeg trodde.
Nå vet jeg bedre.
I dette glasset finnes frelse.
Dette er pillen min. En pille for meg.
Kjærligheten. En gang trodde jeg på den. Jeg trodde fast. Jeg trodde fullt.
Jeg vet bedre nå. Jeg visste bedre da. Hele tiden visste jeg bedre.
Jeg trodde jeg kunne bli et nytt menneske. Et annet menneske.
Jeg burde visst bedre.
13

HAN

JEG
Jeg trodde hun kunne. Jeg trodde hun kunne frelse meg.
Jeg trodde lenge. På kjærligheten. På henne.
Jeg trodde jeg kunne forsvinne i skyggen hennes.
Jeg trodde jeg kunne bli en annen. Jeg trodde at.
At om jeg bare skjulte meg godt nok. Ville jeg bli en annen.

Er så.
Jeg tror på kjærligheten. Jeg tror kjærligheten vil frelse meg. Vise meg veien til godhet.
Det tror jeg på.
Fast. Fullt.
Jeg tror på kjærligheten.
Jeg skal finne nytt liv. Sammen med henne.
Livet mitt vil bli nytt.
Helt. Fullt.
Jeg skal slutte å tro på meg selv.
Jeg skal bare tro på henne. På kjærligheten.
Jeg vil håpe. Jeg vil lengte.
14

HUN

HAN
JEG
Jeg vil bli et annet menneske.
Jeg vil bli et nytt menneske. Hun vil vise meg veien.
Ja. Jeg skal bli fri. Fra alt. Alt jeg har vært.
Jeg avskyr meg selv.
Jeg kan ikke bli en annen.
Aldri.
Jeg kan bare forsvinne.
Det er det eneste jeg kan gjøre. Det eneste gode jeg kan gjøre.
Hun hadde ingen sjanse. Ingen kan elske meg.
Dette er skjorten min. En skjorte for meg.
Jeg visste bedre. Jeg visste hele tiden. Det er bare sånn jeg er.
Jeg måtte bli avslørt. Avslørt som den jeg er.
Som den jeg egentlig er. Det er ikke til å holde ut.
Det er ikke godt.
Jeg skal bli fri. Fra alt jeg har vært.
Jeg skal bli et nytt menneske.

HUN

15

HAN
JEG
Hun skal gi meg en ny sjel. Full av kjærlighet.
Full av liv.
Jeg ligner et menneske. Jeg ligner ganske bra. Det er jeg god til.
Hun trodde på det. En stund i alle fall. Avslørt.
Jeg skal bli fri fra alt jeg har vært.
Hun skal gi meg et nytt liv.
Jeg går bort. Jeg tar det siste skrittet.
Mørket. Fri. Fra alle håp. Alene.
Endelig helt alene. Endelig.
Endelig skal jeg bli den jeg er. Livløs. Kald. Taus. Død.
Jeg skal bli fri. Fra meg selv.
Jeg skal bli et nytt menneske.
Jeg skal vende om.
For hennes skyld. For hennes skyld skal jeg forsvinne. Bli borte.
Jeg skal gjenoppstå som et nytt menneske. For hennes skyld.
Jeg elsker henne. Hun skal elske meg som seg selv.
16

HUN

HUN
JEG
Stolen. Er pen. Den er. God. Til å sitte på.
Stolen er. Uten betydning.
Meningsløs. For alle.
Som ikke sitter på den. For alle som ikke vil sitte på den.
Stolen er død.
Du er mitt håp. Du er mitt liv.
For din skyld skal jeg vende om på alt som har vært.
For min skyld. Vil du gjøre det for min skyld.
Jeg vil gjøre alt for din skyld. Jeg vil gi deg alt.
Jeg vil gi deg hele verden. Alt som er godt. Alle dine drømmer.
Jeg skal være der.
Alt du lengter etter. Det skal jeg være.
Du skal være lykkelig.
Jeg skal være alt du drømmer om.
Du skal aldri skamme deg over meg.
Du er så god.
HAN

17

JEG

HAN

HUN
Du har så mye å gi.
Du skal gi meg alt jeg trenger og lengter etter.
Mine drømmer skal bli virkelige.
Jeg lengter sånn etter kjærligheten.

Du har så mye liv.
Du er så levende. Derfor elsker jeg deg.
Når du elsker meg skal også jeg bli levende.
Når du elsker meg da skal jeg få liv.
Endelig slutt. På alt liv.
Alle tanker. Forsvinner.
Alle ord. Forventninger. Borte.
Endelig slutt. På følelsene.
Du er så. Vakker. Levende.
Stolen er så. Fin.
Stolen er ikke. Fin.
Den er så. God.
18

HAN

JEG

HUN
Du er så.
Snill.

Jeg slipper deg aldri. Jeg kan ikke.
Jeg kan ikke slippe deg. Jeg kan ikke være alene.
Ikke nå lenger.
Jeg er en djevel. Jeg frister med drømmer.
Jeg har ingenting å gi.
Jeg gir mørke. Jeg går. Til mørket.
Bort fra det. Helvetes lyset.
Bort fra det. Satans livet.
Jeg går. Bort.
Du har så. Mye.
Jeg vil ha din nærhet. Alt du kan gi meg.
Før ventet jeg på livet.
Nå lever jeg.
Hele livet mitt har jeg ventet på deg.
19

HAN
Jeg er full av din kjærlighet.
Jeg elsker deg.

JEG

HUN

Noen ganger.
Vil jeg fortelle alt. Jeg ser i gatene.
Så mange triste og alvorlige mennesker.
De går. Livløse i gatene.
Noen ganger.
Jeg føler meg som det eneste levende mennesket i verden.
Den eneste som er elsket. Du fyller meg med drømmer.
Det er noe skjønt. Noe fortrolig og hemmelig.
Mellom oss.
Noe lokkende.
Jeg tror. Jeg elsker deg.
Endelig alene. Helt alene. Fri. Bare ingenting om meg.
Du er så. God.
Du er så. Gavmild.
20

HAN

JEG

HUN
At du skulle bli min.
Det er så. Godt.
Mellom oss.

Jeg orker ikke. Mer.
Det er min feil. Det er sånn jeg er.
Det er bare meg.
Jeg kan ikke. Jeg får det ikke. Til.
Jeg får det. Ikke til.
Det er. Bare. Sånn. Jeg er. Sånn jeg. Er. Jeg er. Bare sånn.
Jeg kan ikke leve. Jeg har aldri kunnet det.
Jeg mangler kunnskap. Om det.
Jeg vet ikke. Hvordan. Jeg vet ikke. Hva. Jeg skal gjøre. Jeg klarer ikke. Det.
Jeg får ikke. Det til. Å leve.
Jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Late mer.
Jeg klarer ikke å late lenger. Jeg har ikke krefter til det.
Jeg kan ikke. Jeg er ikke. Et menneske. Menneskelig.
21

HAN

22

JEG
Jeg bare. Ligner.
Hele mitt liv. Hele livet har jeg levd i fortielsen.
I tausheten. Løgnen.
Jeg kan ikke lenger. Jeg kan ikke være et halvt menneske.
Bare fri for livet. Kan jeg bli. Hel.
Bare fri for livet. Kan jeg bli. Sann.
Det er bare. Et spill. Jeg orker ikke. Mer spill.
Helvetes regler.
Jeg vil bare. Bli fri fra reglene.
Jeg skriver til verden. Jeg gir verden. Beskjed.
Det er ingen. Frelse.
Det er ingen. Tilgivelse.
Jeg går. Mot frihet. Mot fravær. Mot ingenting.
Jeg er. Såret. Uten håp.
Alt er brutt i stykker. Alle bånd. Livet. Borte.
Jeg skal fri meg. Fra alt. Falskt.

HUN

HAN

JEG
Døden gjør fri. Fra alt. Liv.
Det er min. Feil. Min egen feil. Det er bare. Sånn jeg er.
Jeg er. Tynget. Av skyld. Av livet.
Det er min. Hånd. Min egen hånd.
Jeg gir. Død.
For første gang i livet. Det siste. Jeg gjør.
Helhjertet hengivenhet.
Jeg river. Livet ut av kroppen.
Kroppen. Uskyldig. Som nyfødt. Uskyldig.
Min feil. Min egen feil.
Jeg kan ikke. Elske.
Jeg kan ikke. Leve. Jeg kan ikke.
Det er bare sånn. Jeg er. Jeg er.
Ingen må vende om. Gå videre. Ingen tårer.
Jeg er. Jeg har vært. Død. Lenge.
Sånn er mine ord. Til verden. Et glimt av. Liv. Et dødt liv.

HUN

23

HAN

JEG
Endelig. Endelig skal jeg.
Alene. I dag. Legger jeg livet. Bak meg.
I dag. Blir jeg. Sann. Ekte.
Det skal bli godt. Bli et helt menneske.
Dette er buksen min. En bukse for meg.

HUN

Du snakker aldri med meg lenger.
Jeg har vært så redd.
Redd for at andre skal se meg. Som jeg er.
Jeg er ikke et menneske. Jeg bare ligner. Et menneske.
Hele mitt liv. Har jeg levd i fortielsen.
I et spill. I løgnen.
Jeg har blitt anklaget med rette.
Mange har anklaget meg.
Jeg anklager meg selv.
For å lyve. Spille. Fortie.
Du snakker aldri med meg.
24

HAN

JEG
Jeg
Jeg orker ikke mer.

HUN

Jeg holder ikke ut lenger.
Jeg orker ikke mer av det. Jeg kan det ikke.
Jeg har aldri klart å snakke. Med andre mennesker.
Jeg har aldri klart å si noe. Noe viktig.
Først blir jeg redd. Forsteinet. Så blir jeg kald.
Hard som flint. Som hjertet. Hjelpeløs.
Jeg er full av kjærlighet.
Jeg kan bare ikke elske. Jeg vet ikke hvordan.
Ingen kan hjelpe meg. Ikke en gang hun.
Jeg er et svart hull. Alt godt blir borte der jeg er. Alt godt forsvinner.
Du sier ingenting.
Jeg ødelegger alle som kommer nær.
Selv hun som sa. Jeg elsker deg.
Jeg kan ikke en gang elske meg selv. Aller minst meg selv.
25

JEG
Hun er ingen.
Jeg har aldri elsket henne.

HAN

HUN

Jeg tror. Jeg elsker deg.
Jeg har aldri elsket henne. Jeg elsket kjærligheten.
Jeg elsket lengselen etter kjærligheten. Jeg elsket tanken på den.
Men jeg har aldri elsket henne.
Jeg har ingenting å si.
I dag tar alt slutt. Alt meningsløst skal vendes til ingenting.
Det er bare sånn jeg er. Jeg kan ikke snakke.
Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Jeg tror. Jeg elsker deg.
Hva tenker du på.
Sengen.
Sengen.
Sett deg her. Vær så snill.
Nei.
26

HAN
Hvorfor.

JEG

HUN
Jeg vet ikke.
Jeg er redd. Jeg vil ikke.
Du snakker aldri med meg. Du sier ingenting.
Jeg holder ikke ut lenger.
Det er som. Det er som jeg. Ikke finnes.
Det er ikke liv i meg lenger.
Jeg er så. Hard.
Det er så. Vondt.

Jeg.
Ikke.
Ikke. Ta på meg.
Jeg vil ikke.
Jeg ville bare.
Ikke. Du snakker aldri med meg.
Nei.
27

HAN

JEG

HUN
Hva tenker du på.

Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg tenker på.
Jeg føler meg så alene. Ensom.
Det er som. Jeg har mistet alt.
Selv drømmene er holdt fast. Fanget.
Drømmene er. Døde.
Ja.
Du sier jo ingenting. Du snakker aldri med meg.
Nei.
Så si noe da.
Ja. Jeg vet ikke. Hva jeg skal si.
Så si noe til meg.
Hva vil du jeg skal si?
Si noe. Snakk med meg.
Jeg vet ikke. Hva jeg skal si.
Si meg hva du vil jeg skal si.
28

HAN

JEG
Hva jeg skal snakke om. For jeg vet ikke.
Jeg skal si deg det du vil. For jeg vet ikke.
Hva jeg skal si. Jeg vet ikke.
Jeg er så. Tom.

HUN

Aldri snakker du med meg.
Det er et fengsel.
Jeg forvitrer. Jeg blir borte.
Det er ingenting igjen av meg.
Ja.
Du holder meg fanget. Med tausheten din.
Du klamrer deg til meg. Du klorer deg fast.
Jeg får aldri fri fra deg.
Det er ikke min skyld. Du er der bare hele tiden.
Taus. Påtrengende.
Ja.
Jeg får ikke puste. Jeg er helt nummen.
29

HAN

30

HUN
JEG
Jeg kjenner ikke igjen meg selv. Det er ingenting igjen av meg.
Det er bare deg. Bare deg. Overalt. I meg.
Det er ikke min skyld.
Du sier ingenting. Alltid. Sier du ingenting.
Nei.
Jeg kan ikke bevege meg. Jeg er bundet.
Jeg er så. Kald.
Du har ødelagt alt.
Ja.
Du ødelegger meg.
Jeg føler ingenting lenger.
Jeg holder ikke ut lenger.
Nei.
Jeg kan ikke leve med deg lenger.
Nei.
Jeg.

HAN

JEG

HUN
Jeg vet ikke.
Om jeg elsker deg.
Lenger.

Elsker du ikke meg.
Jeg tror.
Jeg tror jeg elsker deg.
Jeg kan ikke klare meg uten deg.
Nei.
Jeg vet ikke.
Jeg har elsket deg.
Før.
Ja.
Men nå.
Jeg vet ikke.
Jeg vet ingenting lenger.
Ja.
31

HAN

JEG

HUN
En dag. Sa du ingenting.
Ingenting.
Da døde alt i meg.
Da var det ingenting igjen.

Ja.
Jeg føler meg så. Tom.
Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg tror ikke.
Nei.
Jeg tror ikke. Jeg elsker deg. Lenger.
Jeg har ingen følelser lenger.
For deg.
Du skulle fylle meg med kjærlighet.
Drømmene mine er borte. Nå er det bare tomt.
Jeg er ingenting.
32

HAN

JEG

HUN
Noen ganger. Kan jeg ikke. Fortelle noe.
Jeg ser alle de glade og lykkelige menneskene.
I gatene. Ser kjærtegnene. Hører dem viske til hverandre.
Jeg føler meg så. Tom. For liv.
Så. Livløs.
Ja.
Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke en gang. Om jeg liker deg.
Lenger.
Nei.

Jeg tror. Jeg elsker deg.
Jeg kan ikke klare meg uten deg.
Jeg har aldri elsket henne.
Jeg tror. Jeg elsker deg.
Du er så. Vakker.
Du.
33

HAN
Du gjør meg så. Kåt.
Du er kvinnen i mitt liv.

JEG

HUN

Jeg har aldri elsket henne.
Jeg vil dele livet mitt med deg.
Blad for blad. Som en blomsterknopp.
Du åpner meg opp.
Jeg var tom. Du fyller meg med kjærlighet.
Jeg blomstrer.
Jeg har et nytt liv.
Jeg tror. Jeg elsker deg.
Er det sant.
Er det sant. At du tror.
Eller er det sant at du elsker.
Meg.
Jeg tror du lyver.
Hva.
34

HAN

JEG

HUN
Jeg tror du lyver.
Du er knekt. Ødelagt.
Jeg tror du er helt på knærne etter meg.
Jeg tror du er hjelpeløs. Hjelpeløst fortapt.
Forgapt i meg.

Ja. Jeg tror. Jeg er.
Hjelpeløs. Fortapt. Uten deg.
Alt jeg tenker på. Er deg.
Alt jeg tenker. Er deg.
Du er. Overalt i meg.
Du er. Under huden min. Hele tiden.
Alt jeg er. Er deg.
Hva tenker du på.
Jeg tenker. Jeg tenker på deg.
At jeg trenger deg. At jeg vil ha deg. At jeg må ha deg.
At du er kvinnen i mitt liv.
35

HAN
Jeg skal gi liv til dine drømmer.
Den du vil. Skal jeg være.
Dine lengsler. Skal være mine lengsler.

JEG

HUN

Kan du gi liv til mine drømmer.
Jeg drømmer mye. Det er bare sånn.
Jeg lengter hver dag.
Jeg tror du er god. For meg.
Du kan elske. Jeg trenger mye kjærlighet.
Jeg trenger deg.
Sett deg. Her.
På stolen. Det er en fin stol.
Den er min.
Jeg setter meg. Her. På stolen din. Den er god. Å sitte på. Stolen din.
Jeg skal gi deg det du trenger.
Jeg skal bli den du vil.
Jeg skal løfte deg opp.
36

HAN
JEG
Du skal kjenne min kjærlighet under deg. I hvert skritt du tar.
Jeg skal være overalt.
For deg.

HUN

Kan du det.
Det er bare deg. For meg.
Jeg skal ta i mot din kjærlighet.
Du skal gjøre meg elsket. Du skal elske meg.
Du skal gjøre drømmene min levende.
Du skal gjøre meg levende.
Derfor skal jeg elske deg.
Jeg lover deg all min kjærlighet.
Du er så. God. Jeg elsker deg.
Du er alt jeg er. Alt jeg vil være.
Dette er et pilleglass. Jeg rister på det.
Hva tenker du på.
Si meg hva du tenker.
37

HAN
Jeg tror jeg elsker deg.

JEG

HUN

Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er ikke så lett.
Si det bare.
Du kan vel bare si det.
Det kan vel ikke være så vanskelig.
Bare si det du tenker.
Det har ikke noe å si. Det er meningsløst.
Jeg elsket henne aldri.
Jeg elsket bare tanken på henne.
Du kan vel si det.
Si hva da.
Du kan vel si det. Si det du tenker på.
Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Du kan vel si det.
Jeg har ingenting å si.
Det er ikke. Lett.
38

HAN
Det er meningsløst.
Alt jeg tenker er meningsløst.
Tenker på ingenting.

JEG

HUN

Du kan vel bare si det.
Jeg vet ikke noe. Jeg er tom. Alt er meningsløst. Jeg har ingenting å si.
Elsker du meg.
Det er bare deg. Eller. Ingenting.
Det har ingenting å si.
Jeg kan ikke elske.
Noen.
Jeg vil aldri såre deg.
Det er bra.
Uten deg er jeg ingenting.
Uten deg. Er alt borte.
Uten deg er jeg ingenting.
Uten deg. Det er umulig.
39

HAN

JEG
Dette er et pilleglass. Jeg rister på det. Lenge.

HUN

Jeg.
Jeg klarer meg ikke uten deg.
Jeg kan ikke klare meg alene. Ikke alene.
Jeg elsker deg.
Ingen kan elske meg. Det er ikke mulig å elske meg.
Jeg finnes ikke.
Jeg er en løgn.
Et svik.
Jeg elsker deg ikke.
Hvordan kan jeg holde ut om du ikke elsker meg.
Hva skal jeg gjøre om du ikke elsker meg.
Jeg elsker deg.
Du kan ikke elske meg.
Jeg ødelegger alt.
Jeg har ingenting å gi.
40

HAN
Jeg bare tar.
Ødelegger alt.

JEG

HUN

Jeg elsker deg ikke.
Du har aldri sett meg som jeg er.
Du har aldri forsøkt å se meg.
Aldri forsøkt å elske. Meg.
På ordentlig.
Jeg elsker deg.
Jeg vil ikke du skal elske meg. Jeg vil du skal forakte meg.
Da vet du.
Da ser du.
Hvem jeg er.
Da kan du frelse meg.
Jeg elsker deg ikke.
Hvordan kan du hjelpe meg. Frelse meg. Om du ikke elsker meg.
Jeg elsker deg.Jeg forakter deg for din hjelpeløshet. Du er forsteinet. Hvorfor gjør du ingenting.
41

HAN

JEG
Jeg slutter å riste på pilleglasset.
Jeg tror. Jeg elsker deg.

HUN

Jeg tror. Jeg elsker deg.
Tror. Er det nok. Tror du.
Jeg er så. Sliten. Trøtt.
Dette er et pilleglass.
Kanskje det er best sånn.
Jeg har ikke noe å si.
Ingenting å snakke om.
Det er derfor. Jeg tier.
Jeg bare frister og lurer.
Jeg sviker alle.
Jeg har ingenting.
Jeg er ingenting.
Det er best sånn. At jeg forsvinner.
Det er til det beste.
42

HAN
Det er best sånn.
Jeg har. Ingenting å si.
Ingenting å snakke om.
Jeg tier. Frister. Sviker.
Jeg har ingenting.
Jeg er ingenting.
Nå. Ser hun meg. Som jeg er.
Jeg tror. Jeg elsker henne.
Det er ikke nok.
Ikke nok. For henne.
Jeg ødelegger henne.
Elsket hun meg. Noen gang.

JEG

HUN

Er best sånn. Best at jeg forsvinner.
Det er best. Det er best. Sånn.
Hun så meg. Som jeg var. Som. Jeg er.
Hun må. Verge seg. Mot meg.
43

JEG
Hun er sjanseløs. Jeg elsker.
Deg
Jeg kan elske deg. Men ikke snakke med deg.
Jeg kan ikke si noe.
For da. Da vil du skjønne. At jeg ikke klarer det.
Da kan du se. Hvem. Jeg er.
Jeg trenger deg.
Jeg kan ikke være hos deg.
Jeg kan aldri gi deg noe.
Jeg knuser deg. Drømmene dine. Alt du lengtet etter.
Jeg klarer det ikke.
Jeg kan ikke elske deg.
Jeg har ikke krefter til å gi deg det du lengter etter.
Jeg kan ingenting. Jeg er ingenting.
Alt er meningsløst.
Jeg vet ikke hva du vil ha.
HAN

44

HUN

HAN
Jeg forstår ikke hva det er du vil.
Jeg vet bare at alt blir borte.
Jeg er et svart hull.

JEG

HUN

Det er best at jeg går.
Det er best.
For oss. At jeg går.
Jeg kan ikke holde på henne.
Jeg kan ikke elske henne.
Jeg har aldri klart å elske.
Noen.
Jeg er ikke et ordentlig menneske.
Jeg bare ligner. Bare ligner et menneske.
Jeg er nummen.
Jeg har lepper av betong.
Jeg forvitrer.
Jeg vet ikke en gang om jeg elsker deg lenger.
45

HAN

JEG

HUN
Du er borte for meg.
Alt er ødelagt.
Jeg er ingenting.
Jeg tror. Jeg tror det er over.

Jeg kan ikke. Skjule det for henne. Lenger.
Jeg har prøvd lenge. Jeg har tiet.
Hun er så lukket.
Hun ser ikke på meg lenger.
Hun snur seg bort. Hele tiden.
Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke lenger.
Jeg vet ikke hva jeg skal tenke.
Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Jeg vet ikke hva jeg skal tro.
Jeg orker ikke mer.
Jeg kan ikke mer.
46

HAN

JEG

HUN
Jeg holder ikke ut. Lenger.
Jeg blir ødelagt. Det er din skyld. Du skulle fylle meg med kjærlighet.
Jeg er så. Kald. Jeg er så. Hard. Det er din skyld.
Jeg vet ikke.
Jeg vet ingenting lenger. Det er bare vondt. Så vondt.
Jeg vet ikke en gang om jeg elsker deg lenger.

Jeg vil du skal være glad. For da er du glad.
Jeg vet ikke en gang om jeg elsker deg lenger.
Jeg vil du skal elske meg. For da elsker du meg.
Jeg vet ikke en gang om jeg elsker deg lenger.
Om du ikke elsker. Meg. Så er det fordi. Jeg er så.
Motbydelig.
Jeg vet ikke en gang om jeg elsker deg lenger.
Du elsker meg. Ikke.
Det er. Ikke. Til å holde ut.
Jeg er. En lukket dør.
47

HAN
Jeg. Orker ikke. Leve uten deg.
Du vender deg bort.
Du ser ikke meg. Lenger.
Ikke. Gå fra meg.
Ikke. Gå.
Hun vil ikke.
Se meg. Elsk meg. Lenge.

JEG

(mot Han)
Jeg kan aldri elske deg. Sånn.
Som du fortjener. Som du vil.
Som du lengter etter.
Du så meg som jeg er.
Du kan ikke elske meg.
En gang. Elsket jeg.
Deg. Jeg.
Lukket døren for deg.
48

HUN

HAN

JEG
Kunne ikke. Slippe deg inn.
Kunne ikke. Jeg. Kan ikke leve.
Uten deg. Jeg er full av skam.
Du kan ikke. Gå fra.

HUN

Jeg vet ikke. Om jeg elsker deg. Lenger.
(Mot Han)
Jeg orker ikke mer. Av deg.
Jeg kan ikke elske deg. Sånn.
Du er så. Lukket.
Jeg. Holder ikke ut. Med deg. Lenger.
Jeg vet ikke.
Om jeg elsker deg. Lenger.
Jeg vet. Ikke.
Om jeg elsker deg.
Lenger.

49

HAN
Aldri kan hun elske meg. Som jeg er.
Aldri gi meg det jeg trenger.
Ingen kan frelse meg.
Jeg ventet lenge.
Hun kom ikke. Aldri kommer hun.

JEG

HUN

Du var så lukket.
En dag sa du. Ingenting.
Alt døde.
Du ble borte.
Du kom aldri tilbake.
Jeg ventet lenge.
Du er så ynkelig. Jeg tenker bare på deg selv.
Hun kom ikke. Jeg ventet. På henne. Jeg ventet. Lenge.
Du sier ingenting.
Du er så kald følelsesløs.
Aldri gjør du noe rett. Alt du gjør er feil.
50

HAN

JEG

HUN
Aldri. Gjorde jeg noe rett.

Jeg. Skammer meg sånn.
Tilgi meg.
Hun gjør aldri noe rett. For meg.
Jeg kan ikke. Gi henne noe.
Hun gjør aldri noe rett.
Jeg vet ikke. Om jeg elsker henne.
Om jeg elsker deg holder jeg det. Ikke ut.
Jeg vet ikke.
Tilgi meg.
Jeg vet ikke. Om jeg elsker deg.
Tilgi meg.
Jeg holder ikke ut. Lenger.
Aldri sier du annet.
Jeg er et vrak. Det er ingenting igjen.
Tilgi meg.
51

HAN
Er det alt du har å si.
Du tenker bare. På deg selv.

JEG

HUN

Jeg kan ikke. Leve sånn.
Lenger. Jeg er aldri.
God nok. Jeg er så.
Trøtt. Jeg. Tror ikke.
Jeg elsker deg.
Lenger.
Aldri.
Det er ikke mer.
Ingenting igjen.
Aldri.
Nå. Er det slutt.
Aldri. God nok. For deg.
Jeg får ikke til. Å elske deg.
Aldri. Ikke. God nok.
52

HAN
Du er borte. Jeg.

JEG

HUN

Aldri.
Ingenting.
Ikke. God nok.
Jeg tok livet ditt fra deg.
Smilet ditt.
Jeg er. Ingenting.
Jeg har ingenting. Å gi.
Jeg bare tar.
Jeg er borte.
Når det er slutt. Er jeg borte.
Jeg var så. Redd. Jeg er ikke. Redd.
Jeg er ikke. Redd. Jeg er. Borte.
Det eneste anstendige jeg kan gjøre.
Å gå bort er det eneste jeg kan gjøre for deg.
Døden er bare en konsekvens. Livet må ta slutt. Det er alt.
53

HAN
Det er din skyld. Alt sammen.
Du bare er sånn.
Det lar seg ikke rette opp.
Det går ikke. Det går bare ikke.
Det er din skyld. Du er blind.
Alt er din egen skyld.
Alt sammen.

JEG

HUN

Jeg. Går.
Jeg kan ikke mer.
Aldri gir du meg noe lenger.
Bare tausheten din.
Jeg går. Fra alt.
For lenge siden skjønte jeg det.
Jeg har egentlig visst det hele mitt liv.
Ingen vil vite av meg.
Jeg hører ikke hjemme noen steder.
54

HAN
Jeg er aldri hjemme. Noen steder.
Jeg er hjemløs. Overalt.
Alltid hjemløs.
Jeg kan bare elske deg. Taust.
Usynlig. Helt ufølsomt. Stille. Uten ord.
Jeg kan ikke elske deg. Sammen med deg.
Jeg kan ikke. Jeg får det ikke til.
Derfor er det best. At du forsvinner.
Det er best for deg. Da kan du leve.
Igjen.

JEG

HUN

Det er best for deg.
For oss begge.
Best sånn.
Det er best sånn.
Jeg går.
Det er best at du går.
55

HAN

JEG

HUN
Det er.
For sent.

For sent.
Å gjøre noe.
Å gjøre noe for meg.
Jeg må verge meg.
Jeg vil drømme igjen.
Leve igjen.
Du må ut av livet mitt. Av tankene mine.
Du må bort.
Det er best. At du går.
Det er best at jeg går.
Så jeg kan leve.
Så jeg kan. Lengte etter en drøm.
Igjen.
Jeg tror. Jeg tror hun. Er borte.
56

HAN

JEG
Alt som er igjen. Er meg.
Jeg elsket henne. Bort fra livet. Mitt.
Alt jeg har. Er meg selv.

HUN

Helvete.
Det er et helvete.
Et helvete.
Et hjem for en djevel.
(mot Han)
Du passer ikke inn i verden.
Verden vil ikke ha deg.
Det er ingen som vil ha sånne som deg.
Ingen.
Vil ha deg.
Det går bare ikke.
Aldri.
Alt er meningsløst. Meningsløsheten er vond.
57

HAN
Alt er. Jeg er.
Jeg vil alltid være. Et annet sted.
Jeg er meg selv.
Alene.

JEG

Du har ikke liv. Du er bare levende.
Du skal bare holde munn.
Du skal bare holde ut.
Det er alt du skal. Så skal nok alt bli bra.
Bra nok.
Et slags liv.
Alt er min egen skyld.
Ingenting lar seg rette opp.
Det er min skyld.
Alt sammen.
Helvete.

58

HUN

HAN

JEG
Du har ødelagt alt.
Du gjør ingenting.
Du gjør alt. Feil.
Det er sånn du er.
Du er så. Motbydelig.
Du har ødelagt alt. For meg.
Du vil ikke høre.
Du vil ikke se. Du vil ikke føle.
Du er tom. Ingenting.
Jeg er allerede død.

HUN

Et helvete.
Jeg er så rasende. På alt. Alle.
Jeg kunne drepe. Drepe meg.
Det er rett.
Det er fortjent.
Jeg ville være en annen.
59

HAN

JEG
Jeg ville være lykkelig.
Jeg ville være som andre.
Jeg ville smile og le. Jeg ville være glad.
Jeg ville være full av latter.
Jeg lo bare på de rette stedene.
Det finnes ikke glede. Latter.
I meg er ingenting.
Det er din skyld.
Jeg er så. Rasende.
Du gjør vann til kloakk.

Kjærligheten er en gift.
Jeg skulle aldri elsket henne.
Jeg skulle skjønt at kjærligheten ikke angår meg.
Jeg skulle sett det.
Jeg skulle aldri latt henne komme nær.
En som meg kan ikke elske.
60

HUN

JEG

HAN
En som meg kan ikke bli elsket.
Jeg lot som jeg var et menneske.
Jeg lurte til og med. Meg selv.

HUN

Jeg avskyr den stolen.
Den sier meg.
Ingenting.
Jeg skal aldri elske mer.
Jeg skal gjemme meg for verden.
Jeg skal forsvinne. Ingen skal se meg. Lenger. Mer.
Jeg skal beskytte meg selv. Beskytte verden mot meg.
Jeg skal bli usynlig.
Jeg skal bli borte.
Bare sånn kan jeg leve.
Bare sånn kan jeg holde ut.
Jeg har ikke noe liv.
Jeg er bare levende.
61

HAN
Jeg skal bare holde munn.
Jeg skal bare holde ut.

JEG

Bare alene er jeg meg selv.
Resten er et spill. Bare et spill.
Jeg har aldri gjort. Noe.
Aldri. Gjort noe. Ordentlig. Jeg bare.
Ventet. På andre.
At andre. Skal gjøre noe.
Bare ventet.
Og sett. At andre gjør noe.
Bare ventet. På livet.
Nå. Jeg ser alt.
Jeg er ingenting.
Jeg ser ingenting.
Jeg er alene.
Nå.
62

HUN

HAN

JEG
Jeg ligner et menneske. Jeg spiller levende.
Bare ingen kommer for nær.
Da ser alle.
Da ser alle hvem jeg er. Jeg er bare et svart hull.
Hvem kan elske et svart hull.
Alle ser. Det.
Da er det for sent. For meg. For dem.
Avslørt. Da er jeg avslørt.

HUN

Det finnes ikke før.
Det finnes ikke etter.
Ingenting er lenger.
Bare nå.
Jeg kan ikke leve.
Jeg kan bare dø.
Ikke mer. Jeg orker ikke mer. Ikke mer.
Ikke nå.
63

JEG

HAN
Ikke. Mer liv.
Ikke flere. Minner.
Ikke flere. Lengsler.
Alt er borte. Uten håp.
Ingen. Ingen kan forstå meg.
Det er ingenting å forstå.

Det er ingenting igjen.
Nå.
Det er slutt.
Nå.
Hun forstår. Hun forstod i tide.
Hun forstår nå. Hun ser meg. Hun ser hvem jeg er.
Hun er borte. Det er godt. For henne.
Hun er fri. Nå.
Nå er livet over. Jeg venter. Her.
Jeg venter her. På slutten.
64

HUN

HAN
Jeg er ikke redd. Jeg er borte.

JEG

HUN

Alltid vært sånn.
Bare vært sånn. Hele tiden.
Vært sånn. Motbydelig. Ynkelig.
Jeg vemmes.
Dette er mitt slips. Et slips for meg.
Jeg skal forsvinne. Bli usynlig. Borte.
Fri. Endelig fri. Jeg vil fylle hodet mitt. Med ingenting.
Jeg vil ha. Ingenting. Mørket. Stillheten. Tausheten.
En hette over all forstand.
Stanse alle tanker.
Ingenting. Er alt. Jeg vil ha.
Jeg er aldri. En annen. Bare den jeg er.
Jeg kan ikke gjøre noe anderledes.
Jeg er lammet. Jeg er bundet. På hender og tanker.
Bare når livet er over. Blir jeg fri.
65

HAN

66

JEG
Fra hender og tanker. Fra lammelsen.
Hender som ikke gjør noe. Tanker som ikke tenker.
Jeg hører ikke hjemme her. Jeg er hjemløs.
Alle steder. Ingen steder. Hører jeg hjemme. Over alt.
Jeg har visst det hele tiden. Alltid. Jeg er bare sånn.
Jeg er hjemløs der jeg er. Alltid der jeg er.
Jeg har lengtet bort. Jeg har hatt hjemlengsel.
Jeg har lengtet. Drømt. Håpet. Tenkt at. Jeg kanskje.
Kunne elske. Kunne leve. Kunne håpe.
Det er folk overalt.
Jeg er aldri god nok. Jeg har bare meg selv.
Folk trenger seg mot meg. Alle vil meg noe.
Jeg er. Jeg har. Bare meg selv.
Jeg har ingenting å gi. Det er ikke godt nok. Ikke godt nok.
Jeg kan ikke være der. Det er her jeg må være. Hvis.
Jeg kan ikke være der. Hvis jeg skal ha liv. Jeg kan ikke være der.

HUN

JEG
Jeg hører ikke hjemme der.
Jeg er ikke velkommen. Der. Livet er.
Jeg er verdiløs. En belastning.
For verden. Der. For folk. For henne.
Jeg holder meg borte.
Det er best sånn. Det beste jeg kan gjøre. Det eneste. Det er bare sånn jeg er.
Jeg er ansvarlig.
Derfor dør jeg.
Dette er mitt liv. Et liv for meg.
Dette er mine piller. Løsningen for meg.
Dette er min død. En død for meg.
Jeg er maktesløs.
Jeg er herre over liv og død.
Jeg er redd.
Du er håpløs. Ynkelig.
Hører du din egen klynking.
HAN

HUN

67

HAN
Du er en patetisk selvpiner.
Ser du ingenting.

JEG

Jeg er redd. Redd.
Jeg er ikke redd. Jeg er bare borte.
Dette er skoene mine. To sko for meg.
I dag skal jeg dø. Jeg kan ikke noe for det.
Ingen andre. Muligheter.
Jeg er bare sånn.
Det er ikke noe å gjøre med.
Jeg er ikke. Anderledes. Bare ansvarlig.
Det er bare. Sånn. Det er best sånn. Det er best for alle.
Jeg kan ikke leve lenger.
Jeg har tapt alt. Jeg har ingenting å tape.
Det er ikke håp for meg.
Det er ingenting å gjøre med meg.
Det er sent. Det ville aldri gått. Uansett.
68

HUN

HAN

HUN
JEG
Jeg kan ikke. Tenke.
Jeg kan ikke. Snakke.
Jeg kan ikke. Elske. Jeg kan ikke. Leve.
Jeg kan ikke. For vanskelig. For meg.
Det er ikke. Håp.
Det er ikke. Frelse. For meg.
Når ikke en gang hun kunne frelse meg.
Hvem kan da frelse meg.
Hvem kan.
Her er. Ingen.
Her er. Ingenting.
Bare døden. Ingenting annet.
Bare døden. Frelser.
I dag skal jeg bli fri.
Du ga aldri meg en sjanse. Jeg hadde ingen sjanse.
Du ga meg opp. For lenge siden.
69

HAN

JEG

HUN
Jeg hadde håp. Du tok håpet fra meg.
Jeg hadde liv. Du tok livet fra meg.

Nei.
Du rev livet ut av brystet mitt.
Jeg elsket. Jeg levde. Du tok det fra meg.
Jeg var levende. Du holdt meg fanget.
Du ga meg aldri en sjanse.
Det er ikke sant.
Du er en dritt.
Du er en djevel. Jeg elsket.
Du tok henne fra meg.
Du slapp henne ikke inn.
Du kastet henne ut.
Du er så. Selvopptatt.
Du er så. Patetisk.
Du er så. Ynkelig.
70

HAN
JEG
Du hadde ikke mot.
Du turde ikke se deg selv. Som du er.
Du er så. Feig.
Det var ingen andre muligheter. Jeg var fanget.
Om hun så meg. Som jeg er. Ville hun gå.
Om jeg. Skjulte jeg meg. Ville hun gå.
Håpløst. Jeg var fortapt.
Alt var tapt.
Jeg har tapt.
Alt.
Du fortjener å dø. Jeg elsket. Du tok det fra meg.
Du er så selvopptatt.
Du tenker ikke på andre.
Du fortjener ikke å bli elsket.
Det går ikke an å elske deg.
Du fortjener å dø.

HUN

71

HAN

JEG
Nei.
Det er ikke. Sant. Ikke sånn.
Det er bare. Sent. For sent.
Jeg kan ikke. Noe for det.
Jeg kunne ikke.
Jeg kan ikke.
Jeg er redd.
Jeg er så. Redd.

Du er ynkelig og patetisk.
Du tenker bare på deg selv.
Du har aldri tenkt på noen andre enn deg selv.
Du har aldri forsøkt.
Du har aldri prøvd noe som helst.
Du er så umenneskelig.
Jeg forakter deg. Fra det dypeste av mitt hjerte.
Jeg forakter deg.
72

HUN

HAN

JEG
Det er ikke sant.
Du synes synd på meg.
Du synes synd på meg.

HUN

Det finnes ingen medfølelse for deg.
Du er ikke verdt det. Du er ikke verdt noe.
Du er en djevel. Du ødelegger alt du tar i.
Det finnes ikke nåde. For sånne som deg.
Du er motbydelig.
Ingen nåde.
Det er ikke sant.
Er det sant. Har det aldri vært noe. Noen gang.
Alt vært meningsløst.
Bortkastet.
Du har aldri gitt deg selv en sjanse.
Du har aldri våget å stole på andre.
Du torde aldri å vise deg for meg.
73

HAN

74

JEG

HUN
Du har aldri våget noe som helst.
Du har aldri risikert noe som helst.
Du er så. Ynkelig. Så. Svak. Umulig.
Det handler om tillit.
Du stoler ikke på noen. Det er ganske umenneskelig.
Ordentlige mennesker stoler på hverandre.
De viser hverandre tillit. De gir noe. De viser seg selv. Til hverandre.
Du torde ikke.
Du er ikke et menneske. Du bare ligner.
Bare later som.
Du har forrådt oss. Lurt oss.
Til å tro. At du er.
Verdt noe.
At du er.
Et menneske.
Ingen kan elske meg.

HAN
Nei.

JEG

HUN

Ingen har ynk med meg.
Jeg er. Alene.
Helt alene.
Utenfor verden.
Det er din egen feil.
Alt er din skyld.
Ingen vil ta i deg.
Ingen vil komme nær deg.
Ingen kan. Ingen orker.
Ingen holder ut. Med deg.
Jeg er motbydelig.
Men nå skal du gi oss fri.
Nå skal du bli borte for godt.
Endelig skal du gjøre noe godt.
Gjøre noe godt for andre.
75

HAN
Gjøre noe godt for deg selv.
Endelig.
Det er det minste du gjøre for oss. Bli borte.
Forsvinne. For godt.
Det er det minste du kan gjøre.
En god gjerning. Til slutt.

JEG

HUN

Vi har ventet lenge på deg.
Vært tålmodige.
Nå er det på tide at du gjør noe.
At du gjør noe selv. Dette må du gjøre selv.
Det er på tide.
Vi har ventet lenge på dette øyeblikket.
Vi har ventet.
Lenge.
Ser du ikke.
Det er ingen som ser deg.
76

HAN
Det er ingen som bryr seg om deg.
Det er ingen som kan redde deg.
Tror du noen vil lese ditt patetiske avskjedsbrev.
Tror du virkelig noen vil bry seg.
Gråte over deg. Sørge over deg.
Lettelse. Vi vil kjenne lettelse. Du er borte.
Ingen vil legge merke til det.
Lettelse. Det er alt.
Du er som den stolen. Der borte.
Borte. Folk trekker på skuldrene.
Borte.

JEG

HUN

Nei.
Du har ødelagt alt.
Hvorfor skulle noen bry seg om deg.
Du er så. Motbydelig. Så. Ynkelig.
Umulig. Folk skammer seg over å ha kjent deg.
77

HAN

78

JEG

HUN
Ingen gråter over deg.
Lettelse. Folk er lettet over at du er borte.
Folk begraver skammen sin med deg.
Skammen over noensinne å ha kjent en. Som deg.
Endelig. Blir vi fri fra deg.
Endelig. Vi har ventet lenge på dette.
Vært tålmodige.
Ventet på et eneste tegn på godhet fra din side.
Ventet lenge.
Ventet forgjeves.
Endelig er tiden kommet.
Jeg er ikke. Et menneske.
Jeg vet ikke. Hvem jeg er.
Alt er. Meningsløst. Alt er. Forgjeves.
Det er ikke. Meningen. At jeg skal leve.
En feil. Det må være en misforståelse.

HAN

JEG
Alt er. Min feil. Skyld.
Det er. Min skyld.
Jeg er. En misforståelse.
Tilgi meg. Min skyld.
Tilgi meg.

HUN

Du fortjener ingen tilgivelse.
Det finnes ikke tilgivelse for deg.
For sånne som deg.
Det finnes ikke. Det er ingen håp. Ingen nåde.
Ingen tilgivelse.
Du er bare ynkelig.
Patetisk. Motbydelig.
Sånn som du klynker. Det er motbydelig.
Du ligner ikke et menneske en gang.
Alt er. Sant.
Jeg er. Ingenting.
79

HAN
Det er ikke noe igjen for deg.
Alt er borte.
Det har aldri vært noe for deg. Her.
Ikke for deg. Du har aldri hatt en sjanse.
Det bare måtte ende sånn.

JEG

HUN

Jeg kan ikke. Mer.
Ikke mer.
Stillheten. Må ha. Mørket. Nå.
Jeg kan ikke. Mer.
Alene. Uten noe. Noe som helst. Nå.
Jeg må. Bort. Nå.
Dette er min jakke. En jakke for meg.
Du er motbydelig.
Ingen holder ut med deg.
Du er så livløs. Patetisk.
Du klynker som en unge.
80

HAN

JEG

HUN
Du er så. Ynkelig.
Du sier aldri noe.
Aldri sier du noe viktig.

Jeg er ikke. Et menneske.
Jeg fortjener. Ingenting.
Ingen vei. Ut.
Ingen vei. Tilbake.
Gjør oss en tjeneste. Forsvinn.
Du har aldri ønsket oss. Noe godt.
Hvorfor skulle noe bry seg.
Om deg.
Hvorfor. Skulle noen tenke på deg.
Du tenker bare på deg selv. Du er så.
Du er så. Patetisk. Selvopptatt.
Ingen. Vi kan stole på.
Du. Er ikke. Et godt menneske.
81

HAN
Motbydelig. Ekkel. En sann plage.
Du. Har aldri vært mer.

JEG

HUN

Enn en plage. For alle.
Du plager alle.
Du. Er uutholdelig.
Krever bare.
Du tar så. Stor plass.
Vi klarer ikke. Mer.
Du er så. Ekkel. Plagsom.
Vi. Orker ikke. Mer.
Du fortjener å dø.
Du.
Du er så. Kald.
Livløs.
Du er så. Umenneskelig.
Er ingenting. Ingen.
82

HAN
Ingen. Holder ut med deg.
Ingen. Vil sørge over deg.
Du.
Du.

JEG

HUN

Alt du tar i blir ødelagt.
Du. Sårer oss.
Ødelegger oss.
Du. Ødelegger alt.
Du dør.
Du blir husket som en plage.
Du er så.
Det er ikke. Tilgivelse for deg.
Du. Blir glemt som ingenting.
Du er så.
Ynkelig.
Patetisk.
83

HAN

JEG
Hold opp.
Jeg orker ikke. Mer.
Vil ikke. Mer.
Jeg holder ikke ut. Lenger.
Jeg vil bli. Lykkelig.

HUN

Ynkelig. Patetisk.
Motbydelig.
Forsvinn. Ekkel.
Djevel.
Djevel.
Livløs.
Håpløs. Gal.
Klynkende.
Kald.
Ekkel. Plagsom.
Gå bort.
84

HAN
Pine.

JEG

HUN
Død. Ekkel.

Ynkelig. Klynkende.
Gal. Gå bort.
Bort.
Forsvinn. Forsvinn.
Forsvinn.
Jeg holder ikke ut.
Bort. Dette er mitt helvete. Bort.
Forsvinn. Jeg vil. Ha fred. Ro.
Jeg vil. Dø. Alt jeg vil. Fred. Ro.
Jeg vil. Dø. Alt. Jeg vil. Er å slippe fri.
Jeg vil. Bare dø.
Jeg vil. Bare. Finne stillhet fred. Mørke. Stillhet.
Jeg vil. Finne visshet. Ha. Slutt. På alt. Alt. Ha. Slutt. På alt.
Det faens livet. Slutt.
85

HAN

JEG
Slutte. Legge seg på sengen.
I dag. Skal jeg dø.
Jeg dør nå. Dette er visshet. Trygghet. Tilfredshet.

HUN

Det er for. Sent å snu.
Altfor sent.
Jeg kan ikke.
Å vende om.
Jeg kan ikke snu.
Å vende om på livet.
Jeg er.
Jeg er en tavle.
Jeg er fri.
På tide å vende seg bort fra livet.
Jeg er en tavle.
Jeg har vasket av alt og gjort den ren.
Nå blir jeg fri.
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Nå blir jeg ren.
Ingenting står igjen. Etter meg.
Jeg er fri.

HUN

Fri. Fri. Jeg er fri. Endelig.
Gjort ren.
Nå skal jeg dø.
Det er mitt dødsleie. Det. Er mitt.
Det eneste jeg har.
Jeg er fri.
Jeg er mellom liv og død.
Jeg er fri.
Jeg. Kjenner kroppen. Ligger tung mot verden.
Jeg er fri. Skal.
Jeg.
Dø.
87

HAN

JEG

HUN
Skal dø.

Jeg vet noe. Noe. Ingen andre vet.
Det er mitt.
Alt. Er mitt.
Flyter.
Dødsleiet.
En. Tanke i en skalle.
Fri.
Flyter.
Mellom. Liv og død.
Kroppen ligger tung. Mot verden.
Jeg vet noe.
Bare. En. Bare. En. Tanke.
Ingen vet noe. Noe flyter bak pannen.
Noe ingen andre vet. Noe.
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Jeg vet.

HUN

Jeg tenker flyten.
Noe. Bare.
Flyter bak pannen.
En ordløs tanke. I en skalle.
Fri.
Jeg. Bryr meg ikke. Lenger.
Fri. Fri.
Det er bare. En skalle.
Bare en kropp.
Som sliter seg. Løs fra verden.
Jeg.
Kan ikke bry meg lenger.
Ikke lenger.
Bry meg om var.
Ikke verden. Fri.
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JEG
Jeg bryr meg ikke om verden.
Jeg er ingenting.
Verden er ingenting.
Jeg er borte.
Tilgi meg.
Ikke slutt.
slutt
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HUN

