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Et rom.
To store vinduer ut mot den vidunderlige haven utenfor
rommet, bugnende av frukter og blomster og farger og en
blendende vakker skyet himmel. Vinduene er fullstendig
tildekket med blendingsgardiner.
En trapp.
Midt på gulvet en halv trapp som fører halvt oppover ‐ eller
halvt nedover om det behøves. Ved den ene eller den andre
siden av trappen står en liten sofa. Et annet sted muligens
finnes en stor kurv med strå i. Et annet et eller tredje sted
finnes en skuff med tre pistoler.
Kvinnesker.
En kvinne er mer som et barn. En annen en kvinne er mer
som en kvinne, for hun har pult. Kvinnesker blør.

Hedda (ved skuffen)
Er du viss på at du ikke fryser i den kurven, pike?
Hedvig
Kan du tenke slikt, kvinne! Fryser? I alt dette strå?
Hedda
Jeg finner vel fyrstikker?
Hedvig
Er du en gammel flamme?
Hedda
Hva er det du bruker å si; mot fjærene. Ikke sant.
Hedvig
Mellom brystene og mot fjærene. Ellers kan den prelle av.
Hedda tar en pistol fra skuffen og kneler ved kurven og
Hedvig og fører pistolen opp rett under mellom brystene
hennes og trekker av. Hedda legger pistolen tilbake i skuffen
og legger seg på sofaen.
Hedvig
Er du virkelig en gammel flamme? Kan du leke at du er min
villand? Så skal jeg gi deg ferskt vann i vanntrauet.
Hedda
Om jeg nå hadde et album med bilder ser du da dette
fjellpartiet her?
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Hedvig
Hedda. Vil du være villanden min?
Hedda
Du kunne jo øve deg på det.
Hedvig
Villand? Modig og lønndomsfull som ikke noe levende
kvinneske har anelse om?
Hedda
Du kunne jo øve deg på det.
Hedvig henter en pistol fra skuffen og bøyer seg over Hedda
og fører pistolen mot tinningen hennes og trekker av. Hun
legger pistolen tilbake i skuffen
Hedda
Her står inn et helt hav av sol. Nei. Her stod inn et helt
fremmed verdenshav av sol fra langt langt borte. Forhengene
er trukket sammen. Godt. Du er for løs for meg. For langt
borte. Jeg tror jeg skal binde deg fast i kurven til løftene dine.
Hedvig
Jeg er jo bare et menstruerende barn men samtidig er jeg en
kvinne. Far sier jeg må ta ansvaret på meg. Han sier han ikke
kan ta ansvaret fra meg. Har du sett ansvaret mitt noe sted?
Jeg tror kanskje jeg har tapt det. I dagslyset i dag ser her
ganske annerledes ut enn i måneskinnet i går kveld.
Hedda
Du er ikke riktig kvinne som meg kjære. Men la gå. Du er
også en kvinne. Vil du jeg skal skyte deg en gang til?
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Hedvig
Takk skal du ha men det kan jeg ordne helt på egen hånd.
Hedda
Det er bedre med tokvinnshånd enn egenhånd. Hendene dine
snakker for seg selv når de snakker til deg. Når de er to
kvinnshånd sier de meg noe helt annet.
Hedvig
Ja det vet vel du alt om.
Hedda.
Ja. Jeg bare spør; er det ingenting dere to kan bruke meg til
her? Du er ikke et menneske vet du. Her er en sofa.
Hedvig
Det skal visst bli en ny vei opp til vanntrauet. Her. Oppover.
Visstnok. Kan du tro det? God morgen. Vær så god. Kom
nærmere. Oppover.
Hedda
Kom – så setter vi oss her på sofaen.
Hedvig
Dette kan sannelig bli en ny vei. Kanskje en underveis. Opp
til vanntrauet. Oppover. Ser du oppover? Kan du?
Hedda
Jeg sa. Kom du. Så setter vi oss. Her. På sofaen. Det sa jeg.
Til henne. Kom. Sa jeg.
Hedvig (hun setter seg på sofaen)
Jo takk. Jeg tror vist det.
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Hedda
Til henne med det irriterende håret. Sa jeg kom. Hun som
hadde slikt hår hun gikk omkring og gjorde slik oppsikt med.
En gammel flamme. Tenker jeg. Hans gamle flamme. Du er
ikke et menneske sier jeg. Hun er irriterende og
oppsiktsvekkende. Ikke et menneske. Jeg sier du er en kvinne.
Et kvinneske. En slik en jeg får en så inderlig lyst til å rive
håret av. Derfor kysser jeg henne. Har du truffet ham? Der
inne? Spurte jeg. Der inne. Dypt dypt der inne. Der hvor
borte er. Jeg vil så gjerne tale alene med deg. Er du ikke redd
for meg? Spør jeg. Er du ikke redd for at jeg skal rive løs alt
håret ditt? Jeg har lyst. Det er bare løst snakk. Men nå skal
vi rykke hverandre nærmere. Nå skal jeg slå deg lett over
hånden og si: Fy. Du er ikke et menneske.
Hedvig
Ja det kan være så forskjellig. Om morgenen ser det
annerledes ut enn om ettermiddagen; og når det regner ser
det annerledes ut enn når det er godt vær.
Hedda
Jo. For det ser en jo. Det er jo begripelig. Men det er ikke noe
å leve for. Hvordan er du i omgang? Spør jeg henne. Og
smiler. Nesten umerkelig.
Hedvig
Du er altså – for fullt alvor – gjenoppreist? Som kvin sier.
Hedda
Nei for jeg er ikke et menneske kjære Hedvig. Ikke slikt man
sier her.
Hedvig
Jo for det ser en jo. Nei. Ikke så godt nå lenger. Jeg kan jo
forderve øynene. Så da blir jeg heller sånn rent for meg selv.
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Og dessuten så er det så mange underlige ting her og jeg
trenger ufordervede øyne å øyne verden med.
Hedda
Jeg er virkelig spent på utfallet.
Hedvig
Der oppe. Øverst. Over trappen. Der oppe finnes. Det er
store skap. Med bøker i. Og i bøkene er det mange bilder.
Hedda
Alle de intime. De ligger annetsteds. Det er jo bare for spas
kan skjønne.
Hedvig
Og så er det et skatoll med skuffer og klaffer i. Og et stort ur
med figurer som er til å komme frem. Men det uret går ikke
lenger. Tiden i den har gått i stå for alle figurene står rett opp
og ned og gar ingen steder lenger. Og så er det noen gamle
fargeskrin og slikt noe. Og så er det alle bøkene.
Hedda
Ligger pistolene fortsatt i skuffen? Kan du gi meg pistolene
mine? Jeg har så lyst til å fyre løs noen spørsmål.
Hedvig
Jeg ser flyktig på deg og undertrykker et smil og spør;
hvorfor skuffen? Hvorfor sier du ikke havsens bunn?
Hedda
Ligger pistolene fortsatt på havsens bunn? Kan du dykke ned
i skuffen og gi meg pistolene mine?
Hedvig
Skuffen hørte til skatollet der oppe. På havsens bunn.
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Og nå er skuffen alene her nede. Tenker du på narrestreker?
Hedda
Jeg vil da bare stå her sånn og skyte opp i den blå luften. Hva
i herrens navn vil du jeg skal ta meg til? Jeg kjeder meg. For
jeg har gudskjelov ingen oppgave.
Hedvig
Nei. Det som er i skuffen får du ikke. Men du kan få dem på
sengen i morgen tidlig med litt kaffe.
Hedda
Jeg vil ha dem nå. Pistolene er etter min salige far General.
Det er alt jeg har etter ham.
Hedvig
Det må du gjerne ønske hvis du vil. Men du får dem ikke
ennå. Er du fortsatt underveis eller har du gått i stå?
Hedda
Du synes nå at det er det deiligste du vet å gå og rote i
boksamlingene. Bla side etter side i gamle blader og bøker.
Hedvig
Der oppe. Opp trappen og forbi trappen. Der er havsens
bunn.
Hedda
Der oppe er bunnen. Hva om jeg sier havbunnen? Eller
havets bunn?
Hedvig
Da er du bare et vanlig underlig vesen. Det er bedre å si
havsens bunn for det er dumt.
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Hedda
Det er bedre å være et kvinneske når kvin er kvinne enn når
mann er menneske.
Hedvig
Å ja. Når jeg bare kan komme til bunns der oppe. Men de
fleste bøkene er på estisk og det er verdens nest minste
nasjonalspråk og det skjønner jeg ikke. Men så ser jeg på
bildene med de fordervede øynene mine og nyter av det gøye.
Aller helst vil jeg lære å gravere slike bilder som dem som er i
de estiske bøkene.
Hedda
Jeg har mang en god gang savnet en andremann underveis.
Tenk å få sitte på tomannshender. Jeg er bare kommen til et
stoppested underveis. Reisen tør bli lang lang ennå. For det
er alltid noen tilstede som ser på ens ben. Ja nettopp. Ser på.
Øyner dem. Og jeg blir sittende hvor jeg er – på
tomannshendene.
Hedvig
Ja det er noe ganske annet.
Hedda
Så er det jo rimelig kanskje at andremannen blir hos henne
da. Jeg får finne meg i det. Å disse evige tantene.
Hedvig
Det er en stor gammel bok der nesten tohundreogfemti år
gammel og den er det så umåtelig mange bilder i. Fremst i
den står avbildet en gammel skallet gubbe med skjegg og en
ljå i hånden og to vakre kvinner i løse lyse kjoler som viser
hverandre bilder. Kanskje den ene av dem har fordervede
øyne og synes det er simplere å se bilder enn å lese alle
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ordene. For den ene kvinnen står og den andre ene kvinnen
sitter.
Hedda
De er kvinnesker som oss. En oppgave det kunne være noe
lokkende ved det der å vise bilder til hverandre. Kom kjære
la oss stå og sitte og kaste på nakkene våre mens jeg viser deg
bildene her i albumet mitt. Jeg har bare anlegg til en eneste
ting her i verden.
Hedvig
Tror du også på den ønskehistorien?
Hedda
Jo bevares – noe er det. Min lettsindighet har følger. Som
mann reder så ligger mann.
Hedvig
Som and reder ligger and. For det er hun jo. En and. En
villand. En riktig vill fugl. En vill fugl som har kommet så
rent bort fra alle sine hun. Det er ingen som kjenner henne og
ingen som vet hvor hun kommer fra heller. Eller vet hvor hun
er på vei henne. Akkurat som far tenker at jeg er. Derfor vil
han også være en villand. Mann vil and tenker han. Far vet
ingenting han.
Hedda
Som far? Min far heter General og etterlot meg to pistoler da
han gikk. Bort. Bort et eller annet sted i mot hen.
Hedvig
Min far heter Nora for han har slik trang til å gå bort. Bort
et eller annet sted som ikke er her for da kan han finne seg
selv når han går bort fra meg. Finne sannheten sin. Jeg tror
han mistet den en kveld han gikk full med teologen. I slikt
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selskap er det fort gjort å miste sannheten sin av syne. Selv
uten fordervede øyne. Bare se selv hvordan jeg har forlagt
ansvaret et eller annet sted. Har du kanskje sveipet det under
teppet kanskje? Selv om jeg gir far alle pengene mine for vi er
stadig i pengemangel og jeg som har fått penger av en
gammel skallet gubbe med skjegg som nok er min egentlige
far med min mor da hun fremdeles luktet fuktig fitte før jeg
ble født og far den gang nok undret seg over hvor han hadde
forlagt sannheten sin og skallegubben fikk det som han ville
og nå gir han meg penger som jeg gir til far men han er arrig
og vil ikke bli hos meg og mor og den rustede fitten hennes.
Han får ikke riktig til å hore seg den mannen. Han leter kun
etter rette linjer. Hva har da jeg gjort ham? Det er ikke jeg
som har satt to streker under ham. Nå tror jeg at jeg skal
gråte krampaktig en liten stund før jeg setter meg oppreist
igjen og tørrer tårene av.
Hedda
En slik mann kan jeg egentlig forstå. For kvinnesker har ofte
vondt for å dra hen. Da er det godt å ha pistoler i hendene
sine.
Hedvig
Kvinnesker går i stå. Det er et godt sted å gå.
Hedda
Hva mer er i boken din? Hvems bok er det?
Hedvig
I boken finnes graverte bilder av en fremmed by med
fremmede hus og fremmede havner og fremmede skip og
fremmede folk i gatene og fremmede folk i vinduene som
studerer de fremmede folkene som går i de fremmede gatene
og noe fremmed fe. Boken tilhørte visstnok en gang
sjøfareren. De kalte ham den fremmede. For sjøfareren var
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ikke hjemme der han var men en fremmed. Kanskje han
kunne fly? Kanskje han var hollender?
Hedda
Fortell meg mer om denne fremmede. Han synes som en jeg
kan kjenne meg igjen i. En fremmed er en som er underveis.
Selv om han er et menneske. Hva vet du om ham? Hvor kom
han fra? Hadde han reist langt? På egenhånd? Eller på
tomannshender?
Hedvig
Jeg vet ikke mer enn det jeg vet. Det jeg vet er alt jeg vet.
Noe annet vet jeg ikke om.
Hedda
Fortell meg det du vet kjære. Og når jeg vet det du vet har jeg
visshet nok og da kan du få skyte meg om du vil.
Hedvig
Å ja. Jeg skal fortelle og så skal jeg vente litt og skotte
lønndomsfullt omkring bare for spas og spenning og gå hen
til skuffen og hente oss pistoler så vi kan skyte hverandre.
Hedda
Men først må du fortelle meg alt om sjøfareren som er en
mann som er en fremmed.
Hedvig
Javel. Sånn er det. Det hadde seg sånn at denne sjøfareren
var en fremmed for han var ikke i landet der han var hjemme
men annetsteds hen der han ikke var hjemme og sånn ble han
en fremmed. Når folket på det stedet der han ikke var
hjemme begynte å gjenkjenne ham fordi de innså at de hadde
sett denne samme mannen de ikke kjente flere ganger kalte
de ham for den fremmede. Da var han ikke lenger en
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ubestemt fremmed men en helt bestemt og avgjort fremmed i
tredje person entall. Altså: Den fremmede.
Hedda
Tenk om jeg også hadde krefter til å være så avgjørende i
bestemt form.
Hedvig
Ikke avbryt meg. Nå er det jeg som forteller deg det jeg tror
at jeg vet fullt og fast.
Hedda
Unnskyld kjære. Fortell meg mer om alt som er det du vet.
Hedvig
En dag skjønte den fremmede mannen som var hjemløs og
fremmed i det nye landet sitt han at han elsket en kvinne. Da
ordnet mannen seg en båt slik at han kunne ta med kvinnen
han elsket om bord i båten og forlate landet han var hjemløs
i og slik skulle de sette seil mot andre fremmede kyster og
være fremmede sammen i et annet fremmed land og samtidig
fortsatt være fremmede for hverandre. For så høyt elsket han
henne at han sørget for en kahytt til henne. Han tok med seg
det store uret med vanlige og underlige figurer som kommer
ut og trakk det opp for sikkerhets skyld slik at det ville gå i
minst tre timer – for den gangen gikk fortsatt uret og det slo
ved hver time – og satte tiden til et minutt over tolv. Og så sa
han til kvinnen han elsket. Kom med meg men du må komme
med meg av egen og fri vilje. Du har tre timer til å bestemme
deg. Etter en knapp time vil uret slå en gang. Etter to timer
vil uret slå to ganger. Etter den tredje timen vil uret slå tre
ganger og figurene kommer ut hver eneste gang uret slår hel
time. Når uret har slått tre ganger vil jeg vente et minutt før
jeg går for å sette seil og seile til andre fremmede kyster.
Sånn skal jeg bli en helt annen fremmed på et helt annet
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fremmed sted og sånn skal jeg bli en helt annen. I tiden
mellom nå og når uret om snart tre timer slår tre ganger og
figurene kommer frem for tredje gang kan du velge helt selv
om du vil være her hvor du er kjent blant kjente eller om du
vil bli en helt annen og helt fremmed sammen med meg.
Derfor spør jeg for første gang om du er rede til å følge meg?
Kvinnen han elsket falt i bønn og sa frist meg ikke således. Be
meg ikke om dette sa hun. Skal jeg ta en avgjørelse? Hvordan
kan jeg ta en avgjørelse? En avgjørelse som gjelder livet og
som ikke kan gjøres om. Den fremmede sjøfareren svarte
henne: Føler ikke du også at vi to hører sammen? Du har to
ører og jeg har to ører og dermed kan vi høre sammen
bølgene og fuglene som skriker på himmelen og kanskje en
villand som svømmer ganske så stille og etterlater seg et
svakt skvulpende arr i vannets overflate. Har du gitt meg et
løfte spurte han. Selv om du skulle ha lovet meg å dra bort
med meg til underveis er det ikke bindende. Løfter binder
ingen. Verken mann eller kvinne. Til et bindende løfte
trenger du et godt tauverk. Fordi jeg er en fremmed og jeg
alene er en fremmed kan jeg ikke annet enn å vente på deg så
derfor jeg lover nå å gjøre deg til en fremmed kvinne slik at
vil blir like og fremmede for hverandre. I samme stund slo
uret for første gang. Den fremmede står og ser på den kjente
kvinnen som ikke er fremmed for sine kjente. Hun kjenner
mann som er kjent for henne. Og nå må hun velge mellom
den fremmede og den kjente.
Hedda
Velge? Kan hun ikke få dem begge? Kan hun ikke sette seg
mellom dem? En dobbel tomannshånd? Og hvorfor må hun
ta en avgjørelse? Det er som et krav eller en oppgave.
Hedvig
Nei. For den fremmede sjøfareren har bestemt at det skal
være likhet mellom dem og da må de begge bli helt
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fremmede. Hun og han like fremmede for hverandre. Og
skal hun også kunne bli fremmed må hun velge det selv. Det
er oppgaven hennes og det er avgjørelsen hun må ta. Hun
kan ikke bare gi seg hen for hengivelsen er viljesløs fordi det
ikke er et valg. For å kunne velge for å kunne vise at hun har
en egen vilje må hun velge mellom to ting. Fordi kun å velge
mellom en ting er tvang eller hengivelse. Således for at valget
skal være virkelig og troverdig må tingene være forskjellige:
Ikke velge mellom epler og pærer for begge er frukter: Heller
velge mellom epler og slanger: Derfor må hun velge mellom
det kjente og det fremmede mellom den kjente og den
fremmede mellom sin kjente fremtid og sin fremmede
fremtid. Mens hun i all offentlighet går i stå blant sine kjente
roper hun ut: Dere kan nok holde meg tilbake men mine
reisende lengsler og begjær kan dere ikke binde for de
følelsene vil hige og jage ut i det fremmede som jeg er skapt
for og som det kjente lukker for meg. Alt mens hun sier dette
slår uret for andre gangen og figurene synes om de er kjente
for dem som innbiller seg dem en gang i timen.
Hedvig
Ikke stans. Fortsett kvinneske. For guds og pistolens og min
skyld fortsett!
Hedda
Ja da ja da jeg blir bare så tørr i munnen av å snakke så mye
og å snakke om alt det jeg antar at jeg vet. Har du noe å
drikke?
Hedvig
Kjæreste Hedvig. Nå skal du så menn få drikke deg et godt
glass kald punsj. Fortell nå. Hva skjer videre med den
fremmede sjøfareren?
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Hedvig
Den fremmede sjøfareren innser at han må understreke
nødvendigheten av den frie viljen og derfor trekker han en
pistol.
Hedda
Er det den samme pistolen du har nå?
Hedvig
Det må det være for den ligger i skuffen som er her blant oss
og som hørte til i skatollet på havsens bunn der oppe på
loftet over trappen som hørte til den fremmede sjøfareren for
lenge siden før han dro fra det fremmede landet han var
fremmed i.
Hedda
For en herlig fri tanke. Så deilig fremmed! Så avgjort fri. Den
tanken kan jeg holde ut.
Hedvig
Han trekker pistolen for å melde at han er et fritt menneske
som selv kan velge om han vil leve eller dø som en fri mann.
Og kvinnen som er kjent blant alle dem hun kjenner og som
kjenner henne som kvinnen og den kjente mannen som hun
må velge eller ikke skjønner at hun verken kan bindes eller
reddes. Og i denne siste timen av den fremmedes
fremtvungne frie valg skjærer den kjente mannen henne løs
fra alle hans og hennes bånd og bindinger og korsetter og liv
og kjoler slik at hun står naken og fri fra hele den kjente
tilværelsen hennes. Alt hennes begjær og alle hennes lengsler
er blottstilte og løsslupne. Slik blir hun en fremmed kvinne
for den kjente mannen og han blir fremmed for henne med
for han har sluppet henne fri. Da slår uret for tre timers
gange og figurene kikker gjenkjent på kjente og fremmede for
siste gang. Den fremmede sjøfareren sier til henne: Kom. Og
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hun svarer at hun er fri. Den fremmed sjøfareren sier til
henne: Det er noe her som er sterkere enn min vilje. Og hun
svarer at den fremmede er nå som død for henne fordi han
skal gå bort. Og hun velger den kjente mannen som nå er
fremmed for henne fordi hun er fri og selv har ansvar for eget
liv og egen gange som ikke går bort og egne lengsler og eget
begjær. Hun får med det to verdener i én – den kjente verden
blir som fremmed for henne og slik lærer hun den å kjenne
som en fremmed. Således higer hun etter det uoppnåelige.
Hedda
Og hva skjedde videre med sjøfareren?
Hedvig
Jeg vet ikke. Det er ikke så viktig. Han gikk vel bort og
kastet seg på sjøen tenker jeg og dukket ned mot havsens
bunn og spente på seg et tarebelte slik at han kunne kjenne
på bindingene sine. Den på enm gang fremmede og kjente
kvinnen ble hos den kjente mannen sin hun ikke lenger kunne
kjenne igjen. Og døtrene hans. Dem oppdro hun til
kvinnesker. Den ene av dem skulle senere også hige etter det
uoppnåelige og så menn styrte en mann i døden.
Hedda
Så vakkert. Det er som røyken fra pistolløpet etter skuddet.
Den lille tynne stripen av kruttrøyk som siver ut helt stille
etter kulens brølende løp mot målet. Stillheten som følger
etter viljen.
Hedvig
Da jeg våknet i dag tidlig og husket på alt jeg visste på alt det
jeg snakket om just så syntes jeg det var så underlig. I går
kveld straks med det samme jeg husket alt jeg trodde jeg
visste syntes jeg det var noe deilig i det. Men da jeg hadde
sovnet og husket på det igjen i drømmene mine så syntes jeg
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ikke det var noe videre.
Hedda
Jeg hadde en elsker en gang som led så skrekkelig av
vaginamisunnelse. Han dyrket min vagina og bøyde seg i dyp
skam og vridde og drog i sine tomannshender og vemmedes
så sterkt ved sitt eget anheng at han brukte all sin tid på å
skrive. For å prøve glemme den delen av seg. Men han
kunne ikke glemme. Derfor gikk han til sin gud og avsluttet
hele sin manndom.
Hedvig
Var det den gang da du var en gammel flamme? Du sto bak
en stol der en mann satt og skrev og du sa til ham: Skriv. Og
du hadde pistolene etter din far. Og et skrin han ikke fikk
åpne eller komme nær.
Hedda
Yes baby. Han var det. Vet du forresten hvordan gud skapte
kvinnesket?
Hedvig
Jeg vet bare det jeg vet at jeg vet som jeg har lest og bildene
jeg vet at jeg har sett samt noe av det jeg husker. Jeg husker
ikke at jeg har sett noen bilder av hvordan gud skapte
kvinnen i bøkene med alle bildene i. Derfor vet jeg ikke noe
om hvordan gud skapte kvinnesket. Si meg Hedda hvordan
skapte gud kvinnesket?
Hedda
Kom. Sett deg her hos meg. Ikke der. Nei her. Du kommer
pent her over til meg. Jeg vil
være midt i mellom.
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Hedvig
Fortell meg så uten omsvøp og bandasjer. Jeg føler meg riktig
så freidig. Riktig trygg på meg selv.
Hedda
Blør du jente? Er du gammel nok? Til kvinneskelig freidighet
og trygghet?
Hedvig
Bitsj. Jeg har blødd mange ganger. Jeg er en villand. Jeg er
vill for jeg er fri og derfor er jeg ikke tam og derfor er jeg en
fremmed og en kjent på en gang. For det er forskjell på å
stryke villanden sin med eller mot fjærene. Den ene veien er
glatt og den andre veien vil seg ikke. Det er ganske bra det at
jeg ikke alltid får sove slik med en gang for da kan jeg gå i
stå. Og da kan jeg velge det freidige og det trygge.
Hedda
Nå vel. Det hadde seg slik at gud hadde skapt hele verden og
alle dyrene og fiskene og fuglene og gud og mannen hadde
hatt det ganske travelt med å gi navn til dem alle. Sisik ørret
alligator løvsanger isbjørn lus og villand. Det var veldig
slitsomt og mannen skrev ned alt i hop av det han hadde
gjort. Han skrev og skrev det ene lange dokumentet etter det
andre for guds store bok og ble slitt ut ved det hele. Tilslutt
sovner han ved skrivebordet i edens have fremdeles med
pennen i hånden og enset ikke Gud et øyeblikk. Gud
skjønner så at det anhenget mannen hadde oppreist eller ikke
var uten nytte og at det var derfor mannen så ivrig og
utrettelig hadde undersøkt skaperverkets alle kreaturer og så
grundig notert seg alt sammen for at han i all sin visshet
skulle slippe undre seg over seg selv. Mens gud står der ved
skrivebordet og betrakter mannen sin innser gud i sin
skjønnhet at verden ikke riktig var ferdigskapt; mannen
manglet en like av guds egne bilder. For gud har et album
21

med bildene sine men har ingen å vise dem til så derfor
skapte gud verden og alle verdens vesener. Men mannen var
alene og uten klar funksjon. Så derfor trekker gud en pistol
fra vestelommen sin og retter den mot mannens underliv og
trekker av. Slik mister mannen anhenget sitt og kulen lager
en fure mellom lårene hans, og han blør. Slik skapte gud
kvinnesket. Som det står skrevet: Da sa kvinnen; denne furen
er uten anheng og er mitt kjøtt. Av og til blør jeg for å bli
minnet om at jeg ikke har anheng. Jeg skal kalles kvinne for
jeg er tatt av mannen. Gud hadde som tur var nok leire og
ånde tilbake til å blåse seg mange nye menn og halvparten av
dem skjøt han til kvinner. Da han hadde fått nok av både
mennesker og kvinnesker kastet han dem ut av hagen og de
dro til et annet sted og bygget seg en by å ligge sammen i.
Der sa de til hverandre; vi er begge nakne under klærne våre
mann som kvinne så derfor skammer vi oss lite granne.
Hedvig
Herregud så flott. Denne gud skulle jeg virkelig ha likt å
treffe. Gud høres ut som en kjekk kar. Jeg har spurt både far
og bestefar om de ikke har lyst til å gå på jakt, men de vil
bare skyte kaniner. Kaniner er så bløte. Villanden er
vanskelig å skyte for du må treffe den oppunder. Mellom
brystene. Mot fjærene.
Hedda
Som du er som besatt av den velsignede villanden! Det
kreaturet gjøres det snart krusifikser for. Se deg etter en
livsoppgave heller enn symboler.
Hedvig
Sier du som legger to pistoler i kors og kysser ikonet!
Hedda
Jeg gjør meg bare klar til å innkassere mine fordringer. Jeg er
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ikke skikket til å være ulykkelig. Ulykken tilhører andre. Jeg
trenger bare å elske så usigelig. Men slike mennesker er ikke
mulig for meg. Disse vil ha meg kun for seg selv for sitt
legeme og egen beånding og pynt og lage orden i andres liv.
Ikke for mitt eget motbydelige meg. Min egen del. Og så
krever de min hengivelse til sine oppgaver og ingen av
oppgavene deres er meg. I hvert fall ikke før jeg har anlagt en
pistol mot tinningen. Da forblir jeg i døden så evig elskverdig
og i oppmerksomheten deres.
Hedvig
Å ja. Menneskene kan se på oss kvinnesker for våre kurver
og hull men bare kulehullet skaper ekte deklamatorisk og
høystemt kjærlighet. Som brenner på tungen og i øynene og
døver ørene. Som understreker at det latterlige og lave blir til
ved alt vi rører ved.
Hedda
Det motbydelige kommer ikke meg ved. Som makten og
halsen og hånden menneskene holder over meg. Nei den
tanken holder jeg ikke ut.
Hedvig
Aldri! Du undertrykker et smil og etterligner menneskenes
tonefall.
Hedda
Skyte seg! Skyte seg i tinningen! Gud seg forbarme! Sånn gjør
man da bare ikke!
Hedvig
Nei. Sånt noe gjør kvin bare!
Hedda
Se der! Gjøre det i skjønnhet. Du med krushåret, du skal
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brenne. I brystet. Nå skal jeg brenne brystet ditt.
Hedvig
Brenne? Du står allerede i lys lue. Med blottlagte tinninger. I
hodet. Alt sitter i hodet. Ikke sant?
De skyter hverandre:
Hun skyter henne i tinningen.
Hun skyter henne i brystet.
Hedvig
Nå kan du slepe meg bort i kurven og med min nedhengende
høyre hånd holder jeg pistolen fastklemt mellom fingrene.
Hedda
Og så kan jeg legge meg her på sofaen med et hull i hodet og
pistolen ved min livløse kropp. Og så skal vi hyle opp!
Hedvig
Tenk det! Skutt i tinningen. Skutt! Tenk det!
Hedda
Å faen tro det!

slutt
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