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Aktørar:
Eg
Du

Omverda

Retten. Retteleg. Heilt rett. Fantastisk rakt fram. Retten. 
Utan skeive. Utan omvegar. Herleg klår og retteleg. Ikkje 
rimeleg. Men. Høyr no. Høyrer de. Ikkje rimeleg. Men. 
Høyrer de. Retteleg. Rett. Ikkje rime. Rett. Rett. Rett. Då 
først er retten rett. Retten står rakt opp. Rakt opp mot 
himmelen. Rakt fram. Rakt fram. Bortanfor horisonten. 
Retten ligg ikkje. Retten sviv. Nei. Ikkje sviv. Retten står 
ikkje stille. Retten er i konstant rørsle. Om retten stoggar. 
Søkkjer han. Døyr han. Druknande makrellar. Retten har 
ikkje symjeblære. Derfor. Retten. Retten raser. Er rasande. 
Rasande retten. Retten raser i gatene. I heile verda. I alle 
tankar til menneska. Moralen flyg lågt over hovuda gjennom 
hovuda på oss alle: Sånn kan det ikkje vere. Verda. Vi 
kjenner lysten til det gode i hjarta våre. Vi ønskjer rettferd. 
Retteleg rettferd. Det krev vi. Vi forandrar verda. Det gjer vi. 
No. Eller ganske snart. Forandringa frydar. Derfor er vi 
frydefulle. Vi er mange. Og glade. Utruleg mange. Vi og. Og 
så vi. Men. Er dette. Er. Er dette opprøret opprøret vi vil ha. 
Ein augneblink hyl og rasande rop i taktfast asfaltmarsj. Eit 
sekund indignasjon over uretten i verda. Lidande blikk mot 
lidinga rundt i verda. Vi er mange. Vi er mange som ser. Vi 
er mange som høyrer. Vi er mange. Vi vil noko. Noko. Vi og. 
Og så vi. Vi ønskjer at vi ønskte å vere eit godt menneske. Vi 
ønskjer at vi ønskte at vi ikkje lengta så mykje. Lenger. Meir. 
Langt. Vi ønskjer at vi ønskte at vi åtte ei lengt etter å vere 
noko annleis. Noko meir. Noko langt meir. Langt mangt. 
Mange. Vi og. Vi er og mange. Vi ser godt. Vi høyrer godt. 
Vi og kunne tenkje oss å gjere noko. Vi er mange. Hallo. Vi 
er mange. Hallo. Vi og. Hei. Og så vi. Vert nokon lauslatne 
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frå lenkjene som bind dei. Vert nokon sette fri frå 
undertrykkinga. Hallo. Høyrer vi. Har vi sprengd nokre åk i 
det siste. Smulane vi tørker av bordet vi et ved. Fôrar det dei 
svoltne i verda. Ser vi. Hallo. Vi og. Vi er så utruleg mange. 
Hei hei. Her er vi. Mange. Kleda vi kastar av våre halvnakne 
oss vi blottlegg vår ømme vene kroppar. Varmar det dei 
nakne fattige. Vi har vondt i hovudet. Hallo. Vi og har 
vondt. Vi er gode menneske. Høyrer vi. Ser vi. Har nokon 
sett brillene våre. Rettferda vi skyv føre oss. Finst ho. Finst 
ho bak oss. Finst ho. Gjer vi det rette er vi rettferdig. Gjer vi 
ikkje det rette er vi urettferdige. Ikkje gjere. Er. Ikkje godt. 
Vi er så vakre. Vi og. Ikkje vi. Vi har vondt i hovudet. Har 
nokon ein tablett. Forsømer vi vår utsjånad for å syne vår 
rette ferd. Gjer vi oss dystre for å syne vårt alvor. Gjer vi oss 
dumme for å sleppe unna. Vi er mange. Vi er retteleg kloke. 
Vi er har rett. Vi og. Det var i går. I dag er i dag. No. No 
kjem det. No kjem ho. Ordet er ho. Ho er eit ord: 
Nyhendemelding. Dette er ei nyhendemelding. No kjem 
meldinga. Denne meldinga er retta mot dykk. Ho er ny og 
hendingsfylt. No. Vi har vondt i hovudet. No kjem ho. No. 
Verda er full av elende. No. Full av liding. Til randen fylt av 
urett. Det er derfor vi krev rettferd. På grunn av all uretten. 
Vi er mange. Vi og. Våre lidingar er våre. Makta er oss. Vi er 
makta. Vi og er makta. Og så vi. Vi og er vi. Er de så blinde 
at de ikkje ser det. Men vi då. Vi er åleine. Brenn de. Kvar 
dag er nyhenda nyhende om verda si ende. Kvar dag ender 
verda. Valdeleg. Kvar kveld tel nokon dei daude før natta fell 
over oss. Eller dei. Nokon tel dei daude og gjev tala til 
nyhendesendingane. Fem. Sekstitre. Nær eit tusen to hundre. 
Tilleggstala er førtiein og tretten. Kven vinn og kven taper. 
Sjå det de som kan sjå. Høyr det de som kan høyre. Verda er 
full av lidingar og nyhenda er full av nyhende om verda si 
ende. Heile tida. På alle tungemål. På alle kanalar. Kvar er 
de i denne verda. Kvar er de. Kvar. Dette er ei 
nyhendemelding.
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EG
No angrar eg. Eg angrar i dag. Ikkje i går. I dag angrar eg. I 
går var eg berre glad. I går var eg smilande. Opne auge. Brei 
om munnen. Vid open heile meg. I går. Sveitte. Høg røyst. 
Høg latter i går. Eg snakka inderleg. Glad og open. Eg helte i 
meg. Øl. Sprit. Lukke. Alle var glade i går. Eg var ein av dei. 
Eg kjende ingen av dei. I går var eg ein av dei. Det var jo 
berre tysdag. I dag er det berre onsdag og munnen er full av 
oske og anger. Hovudet vrir seg. Det vrir seg i eininga. Berre 
ikkje bort. Det let seg ikkje gjere. I går. Var eg full. I dag. Er 
eg full av anger. 

Verda er stor. Omverda er større. Fordi ho finst om heile 
verda. Verda er berre ei verd. Omverda er som eit univers. Ei 
allverd. Kosmisk. Vi er åleine. Ikkje vi. Vi er mange. Vi er 
åleine. Brenn de. For oss. Ikkje vi. Verda er så stor. Vi er 
mange. Omverda ser alt og bryr seg ikkje om noko. Kan 
nokon sjå verda om seg. Kan de. Vi kan. Vi er mange. Kvar 
er de. No. Kvar. Kvar i all verda er de menneske. No. For i 
helvete. No. Vi. Vi og.

EG
I førti sekund. Førti minutt. Eller år. I førti augneblink 
angrar eg. Dei andre tala dei tel eg ikkje. Det er freistande å 
gjere noko. Eg er freista. Eg jobbar. Eg flyttar tal frå den eine 
sida av papiret til den andre sida av papiret. Eg legg alle tala 
i kassa. Kassa er full. Nokre gongar hugsar eg at tala er 
pengar. Andre gongar jobbar eg. Eg har vondt. Smerta er 
vond. I hovudet. Det er tal der. Eg har vondt i tala. I 
hovudet.

I namnet til all solidaritet gjennom generasjonane. Er de 
ikkje ferdig enno. Med rettferda. Kor lenge trur de vi kan 
vente. Vi og er forbanna. Vi er så jævla utruleg forbanna. På 
dei. På dei jævla. Dei. Og så vi. Rasande. Kven faen trur dei 
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at dei er. De  i øydelegg oss. De øydelegg alt vi står for. 
Solidaritet og samhald. Nyhendemeldingane melder om 
nyhende frå heile verda. Det er faen så mange drepne andre 
stader. Andre land. Det hender at det hender nye ting i verda. 
Det er faen ikkje så lenge til første mai. Kan de ikkje heller 
seie søren. Det er ikkje pent å banne. Eller fy flate. Nei. Vi 
og. Ja. At det er andre menneske som vert drepne i dag. At 
det ikkje er dei same som er drepne i går som er drepne i dag. 
Venezuela. Kongo. Afghanistan. Burma. Tsjetsjenia. 
Baskarland. Iran. Sudan. For faen. Både Ingenmannsland og 
Grenseland. Dette er ei nyhendemelding frå verda. Vi skal 
syne verda rettferda. All verda all rett vi held i våre mektige 
hender.

EG
Eg har vondt i hovudet.

Solidaritet og samhald. Kor mykje pengar har vi. Vi skal 
faen. Vi og skal faen. Faen ta dykk. Vi er mange. Streike. 
Faen. For i helvete. Vi skal syne dei utbyttarane. De må ikkje 
undra dykk. Sysken. Om verda hatar dykk. Vi skal krevje. 
Streike. Demonstrere. Steike som vi skal streike. Bannera 
våre sveiper himmelen. Vi veit at vi har gått over frå dauden 
til livet. Vi som elskar syskena våre. Vi skal faen ha for faen 
streike for høgre løn for vår framtid. Vårt vi. Vi. Rettferda 
byrjar først ved to komma sju prosent. Alt under to komma 
sju prosent er utbytting. To komma seks prosent. Er ei 
grenselaus urett. Som eit overgrep. Som ein massakre. Alt 
over to komma sju prosent er vår siger og gleda dykkar. Vi 
og. Og så vi. Vi. Våre. Vårt. Handlelista vår er lang. Kvar er 
pengane våre. Våre. Det er våre pengar. Vi er rasande 
ronald. Vi og. Hjelmen skin i sola. Tusenar ventar på sigeren. 
På sverdet. Som skjer tvers gjennom uretten. Gjennom 
offeret. Våre offer. Sverdet skjærer kjøtet. Bloddrypande 
kusvin saman med utsøkte mjølkeprodukt. O sæle kisbørgar. 
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E 127 og E 151 står på lista mi. E O heilage sigre. Vi. Og så 
vi. Kvar er butikken. Kvar er pølsene. Kvar er boksane med 
fisk. Kvar er pengane våre. Vi og. Den som ikkje elskar. Den 
som ikkje kjempar kampen. Er. Ein av dei. Dei urette. Dei 
ekle. Vert. I dauden. I utbyttinga. Ein mordar. Den som 
hatar bror sin er ein mordar. Tar til takke med to komma 
seks prosent. Den som hatar bror sin er umoralsk. Vi veit. 
De veit. Alle veit. At ingen mordar har evig liv i seg. Vi skal 
syne dei at dei ikkje kan halde fram utbyttinga av verda sine 
forbanna forpulte fattige. Vi er svoltne på meir. Svoltne. 
Tørste. Kan nokon skjenke oss meir.
 

EG
Eg har vondt i hovudet.

Hald kjeften. Opne kjeften. Pass dykk. Det passar oss 
akkurat. Hald kjeft. Det pasar oss for vi veit kva kjærleik er. 
De gjer ingenting rett. Kva kjærleik er har vi lært av Jesus. 
Helvete heller. Aldri noko rett. Eller sant heilt helvete 
rettferdig. Det er rett. At Jesus gav livet for oss. Hald 
munnen din. Så skuldar vi òg å gje livet for syskena våre. 
Kjære dykk. Ingenting er rett. Må vi. Vi er så utruleg mange 
forbanna rasande. Ingenting. Rett. Må vi. Vi må ikkje. Alle 
som kan sjå. Sjå. Alle som kan høyre. Høyr. Alle som kan 
kome. Kom. Ikkje sjå på oss. Vi er ikkje gode nok. Alltid har 
vi rett. Må vi forvalte alt rett. Heilt sjølv. Valte solidariteten 
og rettferda for oss sjølv. Brenn de. Ver så snill. Må vi. Snill. 
Vi må sleppe å sjå dykk. Lukk auga alle som kan. Lukk auga 
dykkar. Våre attlatne auge er vakre. Attom augelokka sine. 
Halde kjeften for munnen held seg. Ikkje snakke. Ikkje sjå. 
På. Må. Må vi gjere alt sjølv. Vi og. Gjer det. Er det. Vi har 
det så utruleg godt.

EG
Og. Nokon. Nokon klarer ikkje ein gong. 
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EG
Eg er ein spegel mot verda. Ser verda. Treng nokon ei 
hjelpande hand. Ein hjelpande munn. Ei rykande munning. 
Eg har vondt i hovudet.

Må vi gjere. Gjere. Alt. Gjere. Forvalte. Stelle. Stulle. Stille. 
Rettferda. Heile solidariteten. Heile saka. Kuken. Saka. Og 
fitta. Gløym ikkje ho. Må vi. For jamstillinga si skuld. Vi får 
ikkje gløyme fitta. Må vi. Gjere alt. Sjølv. For faen.

EG
Det er ikkje pent. Eg gjer ingenting. Ingenting gjer eg. Pent er 
det ikkje.

Kuken. Saka. Solidariteten. Men den som har meir. Meir enn 
nok. Meir enn nok å leva av. Fitta. Di. Di fitte. Hald kjeften 
din men ikkje lèt att fitta di. Meir enn nok og likevel lèt att 
hjartet sitt. Din jævel. Ser de ikkje. Når nokon ser bror sin 
lida naud. Korleis kan nokon. De. Ha Guds kjærleik i seg. 
Då. Har de kuken i dykk. Saka. Tar de tak i rettferda. 

EG
Eg har vondt i hovudet. Eg må gjere noko. Det er ikkje pent. 
Eller vent. Ikkje gjere noko. Eg må. Gjere noko eg ikkje gjer. 
Noko upent. Verda er større enn meg. Eg er utruleg liten. Eg 
gjer ingenting. Ikkje gjer eg opprør. Ikkje gjer eg godt. Ikkje 
gjer eg nytte for meg. Eg sit her og ser retten svinge seg. Blæs 
forbi auga mine. Eg gjer ingenting. Eg sit her og høyer alt 
pratet om rettferda heile retten ber på. Eg ser at verda ikkje 
er god. Ikkje smertefri. Ikkje er pen. Ikkje ven. Ikkje min ven. 
Verda er stor. Lidinga er stor. Eg er liten. Eg har vondt i 
hovudet. Derfor slår eg av fjernsynet. Eg skrur av alle lydane. 
Eg høyrer berre meg sjølv. Mi eiga røyst. Dommen. Eg er 
ikkje pen. Eg er ikkje god. Er ikkje nok. Ikkje til stades. I 
staden for å leve gjer eg ingenting.
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Derfor ler vi. Ha ha ha. Alle ler. Latteren rungar ljomar i 
veggane i verda. Ein omnipotental latter. Ja ja ja ja ja ha ha. 
Omnipotens. He he. Potens. Vi og. Hi. Ho og hei. Og så vi. 
Kor det går. Det kiler. Helvete heller. Stå stille. Vi er ikkje 
nøgde. All rett er rettferdig. Retten ber rettferda tett mot 
bringa. Derfor er vi rasande. Kjære dykk. Lukk att munnen. 
Ikkje sei noko. For all del. Ikkje sei noko. Dette er i 
nyhendemelding. Meldinga seier at verda er full av born. 
Nokre av dei er visstnok Guds born. Eit barn er skoten ned 
og drepen. Men det var eit anna barn. Må vi. Kva skal vi 
gjere. Ikkje. Ikkje der. Der ja. Ja. Ta vare på. Bere på min 
akslar. Vår eige sak. Kuk. Sak. Ynk. Må vi. Kvifor er det 
alltid vi som må gjere noko. Fleire born vert vaksne no enn 
tidligare. I verda. Borna. Moralen presipiterer. Ingen av 
dykk. Har de kontroll. Har de makt. Kvar er makta. Har de 
styr på kroppane dykkar. Jævla maskinistar. Må vi alltid 
gjere. Hallo. Kven er der. Kvifor er det alltid vi som må bere 
verda si smerte ta verda sine syndar på våre akslar. Våre 
krossar. Det er faen ikkje krossane dykkar. Kven har tatt 
krossane våre. Kven sine born er det. Har de kontroll over 
kroppane. Lever de etter kva kroppane vil. Kvar er Gud no. 
Kvifor held ikkje Gud styr på borna sine. Vi har ikkje tid 
lenger. Å herregud. Eller lever de etter kva anden vil. Har 
klokka verkeleg vorte så mange. Har nokon ein tablett. Så 
mange. Vi er mange. Gudsborn. Det er seint. Mine kjære. De 
skal elske kvarandre. Vi og. Kvarandre. Ikkje dei. Lat oss 
vere i fred. Ikkje med tomme ord. Men i gjerning og sanning. 
Alt. Foreininga. Saka. Er ein. Er rettferda. Må vi alltid. 
Solida. Ri. Ri. Tere. Sjølv. Irrittere. Herre Jesus. Strere. 
Demon. Strere. I Jesu namn. Gjere. Amen. Alltid må vi gjere 
allting sjølv. Alltid. Sjølv. Amen.

EG
Om eg fordømmer meg og livet mitt. Kan då verda dømme 
meg hardare. Det seier dei ingenting om i nyhende‐
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meldingane. Om eg fordømmer meg og livet mitt. Kan nokon 
sjå det på meg. Kan eg verkeleg sleppe unna. Om ingen ser 
meg. Fordømminga mi.
    

EG
Eg ser kassa. Kassa talar til meg. Ho er full. Ho er fylt opp 
med tal. Med pengar. Pengetal. Symbol figurar og tal i rette 
og ferdige kolonnar og rekkjer. Ingen ser dei. Eg er freista.

EG
Eg er svolten. Eg er tørst. Eg et ikkje. Eg drikk ikkje. Eg har 
vondt i hovudet. No byrjar det. 

Om dei andre. Seier noko. Andre. Dei som er ikkjevi. 
Fråverande framande. Kven som helst. Seier noko. Utan 
respekt. Utan kunne. Vi er. Alltid. Er vi. Alltid. Eit samfunn. 
Vi er eit perfekt samfunn. Saman. Vi har våre problem. Men 
det er våre problem. Våre perfekte problem. Dei er vakre. 
Våre. Vi. Vi er det. Dei andre er det ikkje. Andre er det ikkje. 
Slik er det berre. Berre slik er det. At. Vi er det. Vi er perfekte 
saman. Retten er vår. Saman. Berre saman. Kvar og ein er vi 
utsette. Setje seg ut for. Freistinga. Kan nokon sjå oss. Kven 
freistar gjere noko. Av seg sjølv. Freiste gjere noko førti 
gongar. Kan nokon gjere noko mange gongar. Kan dei. 
Nokon. Kan dei det. Freiste stå i mot førti freistingar. Kven. 
Ikkje vi. Ikkje vi. Ikkje vi. Ikkje vi. Ikkje vi. Eller nokon 
andre for den del. Kven andre. Nokon. Ikkje vi. Saman er vi 
rett samfunne.

EG
Eg er ikkje einsam. Eg er einsleg. Einsleg. Unik. Eg er ikkje 
drikkfeldig. Eg hyggjer meg. Eg ler. Eg er ikkje einsam. Eg 
ligg ikkje med nokon. Eg elskar. Frå tid til annan. Om eg finn 
nokon som vil. Mest gjer eg det sjølv. Eller ingenting. 
Absolutt ingenting.
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EG
Eg er makteslaus jamvel om eg veit best. Sjølv om makta 
ikkje er langt frå meg. Er eg makteslaus. Dei mektige er ikkje 
meir enn eit steinkast unna. Eg gjer ingenting. Eg er ikkje rik. 
Eg er heller ikkje fattig. Berre pengelaus. Frå tid til annan. Eg 
er ikkje kald. Eg er berre ikkje varm av meg. Eg er ikkje 
omsynslaus. Eg veit berre ikkje kven eg skal bry meg om. Eg 
er ikkje einsam. Berre einsleg. Ein. Eg er ein. Ei. Eit. Er eg.

EG
Eg skulle ønskje eg kunne vere nokon. Gjere noko. 
Meiningsfylt.

Kven kan stå imot freistingane. Ikkje vi. Kven kan det. Kan 
de. Kan de. Kan de det. Ikkje gje etter. Ikkje gjere seg til. 
Ikkje vere på overflata. Ikkje såre. Ikkje berre tenkje på seg 
sjølv. Ikkje. Ikkje drepe. Ikkje hore. Ikkje stele. Ikkje. Ikkje. 
Ikkje lyge. Ikkje attrå. Kan de det. Kan de. Kven kan det. 
Ikkje vi. Stå i mot freistingane. Kven. Ikkje vi. Nokon 
kanskje. Ikkje vi. Vi kan ikkje stå i mot freistingane. Ikkje 
kan vi stå i mot freistingane. Ikkje snakke. Ikkje slå. Ikkje 
teie. Ikkje feile. Ikkje gå. Ikkje verte. Ikkje slutte. Ikkje leie 
andre i freistinga. Ikkje halde fram. Ikkje sjå. Ikkje sjå ein 
gong til. Ikkje drikke meir enn vi toler. Ikkje late att auga. 
Ikkje hore. Ikkje misunne. Ikkje ta for seg. Ikkje ta meir. 
Ikkje late vere. Ikkje halde seg frå tilgjevinga. Ikkje hate. 
Ikkje forakte. Ikkje falle i hovmod. Ikkje reise seg i ein 
offerham. Ikkje spele. Ikkje spele falskt. Ikkje gjere. Ikkje 
gjere. Ikkje gjere. Ikkje gjere. Ikkje gjere. Kven kan stå i mot 
all ugjere. All uverte.

EG
Kven kan stå i mot all ugjere.
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EG
Eg er ikkje eit dårleg menneske. Eg er berre ikkje god. Eg er 
ikkje svolten. Det er berre godt å ete. Frå tid til annan. Ikkje 
er eg feit heller. Heller ikkje slank. Kanskje berre nokre kilo 
for mykje. Kva bryr det meg eigentleg. Det er ikkje det at eg 
ikkje bryr meg. Men eg veit berre ikkje kva eg skal bry meg 
med. Eg er ikkje vitlaus. Det er berre så mykje eg ikkje veit 
noko om.

EG
Gleda. Gleda er god. Det er godt å glede seg. Gleda. Kven er 
ho. Kven er gleda dotter til. Millionane gler seg. Omslyngde 
er dei. Dei slyngjer om seg i gleda si. I rus og glede fordi dei 
er millionar. Dei kyssar kvarandre. Dei gler seg. Dei er 
millionar. Dei kyssar kvarandre millionar av gongar. Ei heil 
verd er dei. Glade og mjuke. Hudene deira er mjuke som 
fløyel. Dei er magiske. Millionane. Varlege. Ikkje rart dei 
kyssar kvarandre. I heile verda gler millionar seg fordi dei er 
glade. Ikkje rart dei er glade. Dei kyssar kvarandre. Dei er 
som sysken. Som ein familie. Som ein. Som ein verdsklump 
som held om kvarandre. Sånn som dei elskar kvarandre. Eg 
trur dei elskar kvarandre. Eg trur dei kyssar. Kvarandre. Dei 
kyssar kvarandre når dei elskar kvarandre. Eg trur at dei 
kyssar. Eg trur dei. Eg trur på dei. Millionane. Dei er ikkje. 
Ikkje millionar. Men ei. Ei verd. Verda om meg. Ei verd. Eg 
og er berre ei. Eit. Ein. Einsleg. Einaste. Glade gleda. Kven si 
dotter er ho. Kvar kan eg finne ho.

EG
Eg har ingen. Eg har ingenting. Eg gjer ingenting.

EG
Eg lar meg sjølvsagt freiste. Men eg gjer ingenting. Eg gjer 
ingenting. Eg går berre rundt kassa. Eg ser ingenting. Eg ser 
ingen. Ingenting. Eg er freista.
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EG
Kassa står der full av velferd og rettferd og pengar. Kven vil 
sakne nokre av pengane. Vi er så rike. Dei er så svoltne. Eg 
er så tørst. Om eg tar noko av rettferda og gjev til svolten 
deira. Då gjer eg noko. Eg freistar gjere noko. Om eg tvinnar 
ei line rettferd ein streng mellom fingrane og bankar rettferda 
vår stille og digitalt til verda nedanfor vår. Eg bankar pengar 
til dei fattige. Til nokre av dei sveltande og svolten deira 
bakanfor fjernsynsflatskjermane. Då hender det noko. 

EG
Kassa er ei kasse. Ho er passa på. Nokon er redd for kassa. 
Nokon passer på kassa. Kassa er eit fylt tomrom. Med mur 
om. Nokon er redd for brann. Eg brenn. Eg brenn for noko. 
Eg trur eg kjenner flammane i meg. Trua. Eit lite hol er alt eg 
treng. Berre litt meining. Eit lite hol med mur omkring inn 
mot tomrommet innanfor holet. Ein lang finger. Ei kort tru. 
Eit tomt rom fylt med tal. Eg dreg ut nokre tal. Noko tungt. 
Eg legg att noko lett.

EG
Nokre tal. Til dei bortanfor fjernsynsflatskjermane. Kven er 
dei. Nokre av pengane. Nokre av velferda til tørsten min. 
Nokon kjem til å. Le.

EG
Eg er sjølvsagt redd av meg. Derfor har eg ingen om meg. 
Ved meg. For meg. Under meg. Redsla for å syne meg. 
Dømminga dykkar.

Kassa er vår. Kassa står der full av velferd rettferd og pengar. 
Vår kasse. Vår rikdom. Vår velferd og rettferd. Vi vaktar ho 
med ei nidkjær oppmerksemd. Vi saknar pengane våre heile 
tida. Vi elskar pengane våre. Dei er så vakre pengane våre. 
Så ømme. Sarte. Kjælande. Gode. Gode pengar. Luktar godt. 
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Lukt pengane. Det er våre pengar. Ingen andre har rett til 
pengane våre. Fordi vi har fortent kvar ei penning. Vi har 
slite for dei. Kva andre slit ansar vi ikkje. Våre verdiar er 
større enn deira. Ergo er vårt slit større enn deira. Det er 
våre pengar. Trekk til dykk fingrane. Vi skyt. Eller ser på 
dykk. Ser dykk. Vi ser. Alt vi ser. Vi tolererer ikkje avvik. Vi 
peprar dykk. Med nåde. Og toleranse. Som var vi 
samansvorne. Eins. Sæl. Og heil. Men kassa er vår.  

EG
Omverda er sett saman av ei lang rekkje personar i tredje 
person. Dei. Ho. Han. Hanhodeisann. Heisann. Kven sa det.

EG
Omverda er sett saman av ei lang rekkje personar i tredje 
person. Dei er mange. Dei er lause. Løyste frå alle bindingar. 
Men dei er så mange. Eg er ikkje mange. Dei er mange. Men 
dei er lause. Frie frå kvarandre. Berre konjunksjonane held 
dei saman. 

EG
Og. Og. Og. Han og ho og ho og han og ho og han og han 
og han og ho og han og dei og han og ho og ho og han og ho 
og ho og ho og ho og han og dei og dei og han og ho og han 
og ho og han og han og både han og og ho og han og ho og 
han og han og ho og og og ho og dei og ho og dei dei dei og 
han og han eller ho og og ho og han eller dei og han og ho og 
og dei og ho og han medan han og ho og han og eller ho og 
han og ho og han og ho og han og ho og han og ho og han 
anten han og ho og han og ho og han eller ho og ho og han 
og ho og han men ho og han og ho og han og ho og han og 
så ho og han og ho og han og ho og han og ho og han og han 
eller ho ho ho og han og ho og han og ho og han og ho og 
han og ho og han dersom han og ho og han og ho og ho og 
han der eller ho anten ho der borte eller ei anna eller ein 
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annan eller han og ho og han og ho og han og ho og ho og 
ho og han og ho for han og ho og han og ho og han og ho og 
han og han og han og ho og han og ho og han og ho og han 
og ho og han og ho og han og ho og ho og ho og han og ho 
og anten han og ho eller han. Og dei. Eller dei. Og. Og så 
bort etter. 

EG
Dei er mange.

EG
Omverda er stor. Eg er liten. Unik. Preposisjonane mine seier 
kvar eg er i forhold til omverda. Kva eg er. Til. For. I. Ved. 
Med. Mellom. Gjennom. Utan. Attom. Bakom. På. Føre. 
Ovantil. Om. Under. Under. Eller utan. Satan. Under eller 
utan. Ymtingar.

Der. Der ja. Om nokre kvinner. Der. Om dei vert eldre enn 
førtiseks komma eit år er det utruleg bra. Mennene må over 
førtito komma ni før dei kan skryte på seg noko. Svolten 
herjar like ofte som tørka og grashoppene. Borna liknar 
ballongar. Auga. Hovuda. Magane. Resten er berre strekar. 
Og så døyr dei. Dei går og går og går men finn ingenting. 
Grashoppene har ete alt. Grashoppene er feite og mette. Dei 
av borna som enno lever og dei av mennene som er under 
førtito komma ni år og dei av kvinnene som er under 
førtiseks komma eit år går og går og går. Alt dei finn er. Eit 
strå gras. Eit blad. Kan ein ete eit blad. Kan dei ete eit blad 
eit strå. Kan dei ikkje berre ete grashopper då. Et no dei 
satans grashoppene. Gjer noko sjølv. Alltid er det oss. Oss. 
Oss. Alltid må vi ordne opp. Gjere noko. Gjer noko. Gjer 
det. Fres opp eit strå gras og eit blad og kanskje eit fedd 
kvitlauk i olje. Kom. Kom. Kom i ein neve feite mette 
grashopper og safta av to sitronar eller sveitten av ein dags 
skikkeleg og ærleg arbeid og lat dei dampe til dei er møre. Et 
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dei som reker.  Med majones kvitt brød og ein kald tørr kvit 
vin til. Sett dykk ned med ørkenen bak dykk og jungelen føre 
dykk lat solen går ned i horisonten til høgre for dykk og lat 
føtene kjærteikne vatnet og nyt utsikta medan de nyter dei 
nydampa grashoppene og slurpar i dykk kald tørr kvit vin. 
Eller urin. Vent ein time før de dykkar dykk i bassenget. 
Eller elva. Ein skal alltid vente ein time. Etter måltidet. 
Velsigne dykkar. Ikkje syt. Ikkje syt sånn at vi høyrer det. 
Og for faen. Slutt med den jævla pulinga. Ein skal ikkje lage 
fleire barn enn ein kan fôre sjølv.

EG
Det finst mange i verda. Mange i verda om meg. I omverda. I 
kosmos. Som lir. Sjølv om dei er i tredje person. Som 
verkeleg lir. Kva ansar det meg.

Sånn byrjar nyhendemeldingane i nyhendesendingane at dei 
svoltne i verda framleis sveltar i hel. Det er ein sak for 
politikarane og dei samfunnsengasjerte til venstre i omverda 
og dei religiøse til høgre i omverda og alle liberalhumanistane 
midt i omverda. Alle er gode menneske. Det er ikkje grunn til 
å tru noko anna om oss sjølv. Sjølv om svolten har truga 
denne delen av verda lenge og ofte er det framleis særs 
populært å pule på seg mange born. Kvinnene er anten horar 
fylde av ustyrleg attrå eller undertrykte utan råderett over 
eigne kroppar og mennene er anten patriarkalsk 
undertrykkjande eller seksuelt umoralske fylde av ustyrleg 
attrå. Feilen ligg anten i systemet eller i kulturen. Anten som 
vantande fritidstilbod eller som kuk og fitte. Kulturen syner 
seg systemisk i hendene til anten eit militært eller sivilt 
maktapparat anten som overtru eller vantru. Anten som 
vanstyre eller som vantande intelligens. Er det underleg at dei 
svelt. At dei er sjuke. At dei er fattige. Dei er ikkje som oss. 
Desse menneska. Har dei sjel. Kan dei kjenne fellesskap. Kan 
dei. Dumme er dei i alle tilfelle. Kvifor held dei ikkje berre 
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opp med galskapen sin. Herre min Gud og skapar. Dei er 
ustyrlege. Jesus kor grådige dei er. Dei er grenselause. Og 
grensene våre. Og pengane våre. Vil dei ha. Utan å gjere 
noko sjølv. Først. Gjere seg fortent til dei. Kvifor er dei ikkje 
som oss. No. Flammane. No. No kjem det. Flammen. No til 
noko særs interessant. Det synar seg at dyreungen i 
dyrehagen har byrja å ta til seg mat. Nokon kan altså 
forplante seg i fangenskap. Ale opp ungar i fangenskap. Han 
er utruleg søt med sine svarte små kuleauge og sin store 
mage. Det rapporterast at pelsen er fantastisk mjuk å ta på. 
Det brenn ikkje nokon stad. Nasen auga svarte. Han ikkje 
berre kvit med andre ord. Kvit søt mjuk. Sånn sluttar 
nyhendemeldingane i nyhendesendingane frå heile verda om 
dykk. Sov godt. Søte drøymar.

EG
Finst dei. Dei andre. Dei som er langt borte. Dei finst attom 
vindauget føre meg. Eg ser her og nær og langt borte. Men 
finst dei. Når eg ikkje kan lukte dei. Ta på dei. Finst dei når 
dei forsvinn når eg let att auga. Kvifor kjenner eg så lite. Eg 
er liten. Men kvifor kjenner eg så lite. For dei. Dei kjem til 
meg rett i glaninga på meg dei berre er der på skjermen. At 
eg ikkje gjer noko gjer ikkje godt. Kan eg kjenne deira smerte 
og liding. Eg vil ikkje vere dei. Eg vil vere eg.

EG
Eg vil så gjerne gjere noko. Drikke noko. Eg er ikkje einsam. 
Eg er einsleg. Eg ser ingen. Ingenting. Eg seier ingenting. Eg 
teier. Tagnaden er for dei edruelege. Det hender at eg ikkje 
teier. At eg ler høgt og lenge. Det hender. Frå tid til annan. 
Då er eg full. Frå tid til annan. Eg kjøper meg tre flasker. Ein 
for faderen. Ein for sonen. Ein for the holy sprit. Då ler eg. 
Høgt og lenge. 
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EG
Eg er ikkje særleg morosam. 

EG
Eg tenner ein sigarett og så eg tek ein slurk brennevin. Det 
gjer godt. Det kjenner eg.

EG
Eg har ei kjensle. Eg har ei kjenning. Ei kjenning i kroppen. 
Eg ansar sansar ho. Som ein klump i magen. En kjennelse. 
Ein en. En ein. Kjenningane av kjenslene. En kjennelse. Eg er 
fordømt dømt. Kjenningane kjenner meg ikkje lenger. Eg er 
kjenslelaus. Hva sier kjennelsen åt kjenningane mine. Hva 
seier dere. Hei. Kvar er hvor når verda ikkje ser på. Hvor er 
hor. Kvar kan eg hore meg. Lystast. Kjenne kjensla av liv. 
Livskjenningane sparkar. Eg sansar ho. Kjenninga. Kvar er 
du. 

EG
Det verste er ikkje sjølve kjenslene men å vite at dei er på 
veg. Det er ikkje å kjenne kjenslene men kjenne kjenningane 
av kjenslene. Det er. Det verste.

EG
Om eg berre visste at du ville kome til meg i kveld skulle eg 
byrja glede meg allereie i dag tidleg. Eg skulle kjenne attråa 
vekse lenge før du kjem og har kome. Om morgonen skulle 
eg vere ein knopp og om kvelden. Når du kjem. Då ville eg 
verte ein blome i full bløming.

EG
Eg veit om mykje som ikkje har funnen stad og heller aldri 
vil hende. Derfor kan eg like godt gjere noko anna.
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EG
Omskrivingar. Gjendiktingar. Nyskrivingar. Setningar. 
Kommentarar. Merknadar. Avtrykk. Kopiar. Bilete. 
Assosiasjonar. Spegelbilete. Refleksjonar. Kjenningar. 
Kjensler. 

Kan dei ikkje berre late vere tru så mykje. Ikkje tru meir enn 
at dei ikkje døyr av det. Veit dei ikkje at gudane deira ikkje 
verkar. Fattar dei ikkje at det berre er gud som verkar. Som 
hender. Som held handa si over oss. Ein paraply mot nauda. 
Ein garanti mot plagene. Som finst. I verda. Berre ikkje her. 
Han finst i lovane i pengane i hovuda våre. Gud er gudast 
viss berre dei andre gudane var daude. Gud er god. Vi og. 
Og så vi. Og gode Gud. O du store mi tid. O bibel. O tru. O 
Gud. O leve. Ooh.

EG
Eg stel.

EG
Det viktigaste med eit samfunn er kva folk eigentleg vil ha. 
Viljen. Makta. Resten er berre draumar om rettferd. Folket 
vil ha meir. Av sitt eige. Av sine eigne. Meir rettleik for seg 
sjølv. Dei vil vite. Trygge. Vite kor lenge. Samfunnet sin 
ypparste tilstand er alltid aukande stillstand. Velstand. 
Tryggleik. Ein leik. Det er berre ein leik. Det er gleda deira. 

EG
Kvar er du.

EG
Kvar er namnet mitt. Kvar er det. Eg finn ikkje namnet mitt. 
Kvar er namnet mitt. Namnet mitt er. Namnet mitt er. 
Namnet mitt er. Eg er. Kven er eg. Har nokon sett eit namn 
her omkring. Det er eit heilt vanleg namn. Ikkje noko 
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særskilt med det. Berre eit heilt vanleg namn. Kvar har 
namnet mitt vorte av.

EG
Eg har vorte namnlaus. Preglaus. Åleine. Det er ein perfekt 
forkleding. 

EG
Den beste staden å gøyme seg er i omverda. Delta i alt 
omverda gjer. Følgje rørslene. Då vert eg usynleg. Uhørleg. 
Då mistar eg meg sjølv av syne. Eg ser om meg. Dei er 
omsynet. Viss eg berre gjer som dei vil. Ein to tre. På det 
fjerde skal det skje. Eg er dei. Eg vert. Vi.

Vi dekkjer bordet. Vi tek ansvar i verda. Vi er gode 
menneske. Derfor dekkjer vi bordet. Eit bord i verda. 
Ganske symbolsk. Sjølvsagt. For det går jo ikkje an å dekkje 
eit bord over heile verda som alle skal kan sitje ved. Som om 
det fanst bord som er lange nok. Som om vi alle er like. Nei. 
Eit symbolsk bord. Og det er ein heilt gratis hending. Vi har 
ikkje råd med anna. Det er jo for deira skuld vi gjer det. Men 
vi syner medkjensle og dekkjer eit symbolsk bord her hjå oss 
i ei symbolsk verd. Medkjensle. Sjølvsagt kjenner vi med dei. 
Vi er kjenslevare. Jamvel om vi dekkjer bordet på vår side av 
verda. For det er jo her vi er. Vi inviterer verda. Vi imiterer 
verda. Heile verda. Heilt metaforisk. Til bordet vårt. Til 
varmen vår. Til verda vår. Vi syner dei tilfredse menneske. 
Det vil sikkert gjere dei godt. Å sjå tilfredse menneske. For 
dei har jo så lite. Det kjenner vi heilt hit. Dei har så lite. Og 
vi er så kjenslevare. I morgon kjem til å likne i dag. Dei same 
kjenslene. Dei same kroppane. I morgon er mest som i dag. 
Sjølv om morgondagen kjem med anna. Er det mest i dag. 
Stakkar dei. Dei har jo anten så lite eller ingenting. Å vere 
tilfredse med. 
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Hand i hand går vi til bordet. 
Alt er dekka og gjort klart. 
Vi skal drikke. Ete saman.
Vin og brød frå Kristi hand. 
Unge gamle menn og kvinner venter svoltne. På 
At kjærleiken til livet skal gje liv på ny. 

Synd og skuld som eg ber med meg.
Alt eg gjer og ikkje gjer. 
Får eg leggje bort. I tagnad. 
Sjølv om eg veit kven eg er. 
Kristus vil at eg forsonast med meg sjølv. Og dei. 
For menneska er alle slags: Dei er min heim. 

Kristi bord er heile verda. 
Vi er mange saman her. 
Alle skal få bere Ordet: 
Handa di i handa mi.
Halleluja! Songen rungar. Festen er i gong. 
Vi gjev kvarandre brød og vin. I Kristi namn.

Bøy og strekk. O armane i veret. O no skal vi. Verte betre. O 
menneske. Smertefrie. Frie. Bøy og strekk dykk. Armane 
oppetter bortetter før og etter og vri hovudet oppover opne 
munnane og latt att auga øyra gå eit steg til venstre eller gå 
eit steg til høgre strekk armane høgre og høgre opp og vend 
andleta ned i skam. Og tøy. Lat opp munnane stikk ut 
tungane gjer dykk klare. Løft hovuda litt opp og ta i mot 
hugs tungane stikk fram frå alle munnane ta i mot anden 
kyssa hent inn att tunga lukk att munnane og opne dei og 
lukk att. Om att og om att. Hugs å bruke refleks i mørkret. 
Hugs å vaske hendene godt. God handhygiene er avgjerande. 
Vår makt. Er. Makta vår. Viljen vår. Makta er blant oss. Det 
som er mellom oss er makta så gje oss i dag kvar dag eit eller 
fleire helsebringande måltid kvar dag må vi ete. Det er 
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obligatorisk å ete. Hugs å tygge maten godt og ikkje symje 
før det har gått ein time etter måltidet. Vi må ete. Utan å 
leggje på oss. For mykje. Vis oss omsut og gje oss ein 
smakeleg høgturbotugge ein lavkarbotunge utan sure miner 
og med masse vitaminer og sånn at vi kan tilgje dei som gjer 
gale mot oss. Sånn at vi òg vert skuldlause og reine. Og så vi. 
Vi og. Eit steg til venstre eller høgre og løft høgre eller 
venstre kne opp høgt opp. Pust inn. Gjennom nasane. Pust ut 
gjennom munnane. Sei. Etterlet oss all vår skuld. Det er ikkje 
mykje vi skulder. Lat oss krevje inn skulda dei andre skulder 
oss. For det er faen så mykje. Det er deira skuld. Ikkje vår. 
Høgre eller venstre foten ned. Løft så opp venstre eller høgre 
foten høgt opp den foten de ikkje tidligare har løfta på. Løft 
høgt. Løft løft. Løfta våre står vi for. Våre løft. Deira skuld 
er vår formue. Lat det skje som vi vil. Som er viljen din. Vi 
freistar freistingane. Vi står ikkje imot. Det er deira skuld. 
Gje oss i dag kvar dag daglege freistingar vi kan handtere. Vi 
freistar gjere det beste ut av dagen. Kvar dag. Dagleg gjer vi 
det. Sånn frir vi oss frå det vonde. Vi er frie. Fri. Fri frå 
fastlåst. Fri frå smerta. Smerta er vond. Det gjer vondt. Fri 
frå. Dei vonde. Alle dei som ikkje er som oss. Som ikkje er 
oss. Vi frir oss frå dei. Sånn at riket vert vårt. Og makta. Og 
rikdommen. Og dommen. Og så vi. Sånn at vi ikkje går 
svoltne mot natta. Men ber ømme lysta på oss sjølve og vert 
tilfredse. Alltid tilfredse. Lat det skje som viljen vår vil. For 
makta er mest vår. Og med ho er retten vår. Og rettferda. 
Ikkje ferda deira. Og tøy.

EG
Eg er tørst. Kan eg få litt vin. Kan eg. Kan eg. Kan eg få litt 
vin. Eg er så tørst. Kan eg få litt vin. Kan eg. Kan eg. Eg er 
svolten. Kan eg få litt brød. Litt vin. Litt brød. Kan eg. Kan 
eg. Kan eg. Kan eg få litt vin litt brød. Eg er så svolten og så 
tørst. Kan eg. Kan eg få. Kan eg. Eg kunne godt tenkt meg å 
ete og drikke litt. Vin og brød. Kan eg få litt vin og litt brød. 
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Kan eg få. Kan eg det. Kan eg få litt vin og litt brød. Vin og 
brød. Vin. Brød. Kan eg få litt vin å drikke. Kan eg det. Kan 
eg få litt vin. Eg er svolten. Kan eg få brød til vinen. Kan eg 
få. Brød. Vin. Brød. Vin. Vin. Vin. Vin. Vin. Brød. Kan eg få. 
Det. Kan. Eg. Kan eg. Få. Få. Berre litt. Vin og litt brød. 
Berre litt. Eg er nemlig så svolten og så tørst. Berre litt så. 
Litt kanskje. Litt så. Vin og brød. Berre litt. Litt til å stagge 
svolten. Kan eg det. Kan eg få. Berre litt. Kan eg det. Kan eg. 
Eg. Eg hugsar ikkje kvar eg har gjort av namnet mitt. Kan eg 
få litt vin. Kan eg. Kvar er namnet mitt. Kvar er det. Eg veit 
ikkje. Eg er svolten. Eg er tørst. Eg er vitlaus. Kan eg få vin 
og brød og namn. Kan eg. Kan eg få litt vin litt brød. Eg er så 
svolten og så tørst. Kan eg. Kan er få. Kan eg. Eg kunne godt 
tenkt meg å ete og drikke litt. Vin og brød. Kan eg få litt vin 
og litt brød. Kan eg få. Kan eg det. Kan eg få litt vin og litt 
brød. Vin og brød. Vin. Brød. Kan eg få litt vin å drikke. Kan 
eg det. Kan eg få litt vin. Eg er tørst. Kan eg få vin til brødet. 
Kan eg. Kan eg det. Kan eg få litt vin og litt brød og litt 
kunne. Kan eg. Kan eg få berre litt. Eg treng ikkje så mykje. 
Kunne eg berre få litt. Berre litt. Berre litt vin. Litt brød. 
Berre litt identitet. Eg har nemleg ingenting. Å vite. Å tru. 
Kan eg få litt. Vin. Brød. Brød. Vin. Vit. Berre litt. Eg krev 
ikkje mykje. Eg tek ikkje mykje plass. Eg treng berre vin og 
brød. Litt vin. Ein konjunksjon. Noko brød. Litt. Tryggleik. 
Kan eg få litt. Berre litt. Littebittegranne. Kan eg det. Er det 
noko meir vin og brød her. Noko til meg. Litt frelsing i glaset 
og på fatet. Eg treng berre litt frelsing. Ikkje så mykje. Eg tek 
ikkje store plassen. Berre ein liten plass på sida her. Utanfor 
trengsla. Brød og vin nokon. Har nokon brød og vin. Kan eg 
få. Kan eg få litt. Berre litt. Eg skulle så gjerne ha hatt litt vin. 
Og så gjerne ha hatt litt brød. Kan eg få det. Kan eg få litt 
brød og vin. Kan eg det. Brød og vin. Kan eg det. Kan eg. Eg 
er så tørst. Eg er så svolten. Kan eg få. Eg vil så gjerne ha. Eg 
og vil ha brød og vin. Eg og vil vere med dykk. Kan eg. Kan 
eg det. Kan eg få litt brød. Kan eg få litt å drikke. Kan eg. Eg 
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treng ikkje så mykje. Berre litt. Berre bittelittegranne sånn at 
eg. Berre her. Litt frelsing i handa mi. Kan eg få. Kan eg. Kan 
eg det. Kan eg få. Ver så snill. Kan eg. Ver så snill. Kan eg få 
litt brød og vin. Kan eg. Ver så snill. Kan eg få litt. Vin og 
brød. Eg ber dykk. Kan eg. Kan eg få litt. Berre litt. Eg treng 
ikkje så mykje. Eg vil berre så gjerne ha. Eg og. Eg og vil ha 
litt. Kan eg få. Kan ikkje eg og få litt. Litt brød og litt vin. 
Kan ikkje eg. Få. Eg ber dykk. Kan eg. Ver så snill. Berre litt. 
Bittelittegranne brød og vin. Ver så snill. Kan eg. Kan ikkje 
eg få litt vin. Brød. Berre litt. Litt.

EG
Orsak. Kan eg få ein dobbel brennevin. 

Vår tru er stor men vi treng meir. Vårt truverde er enormt. 
Minst like stor som verda. Nei. Nei. Truverdet er større enn 
verda. Verdet vårt er minst like stort som omverda. Likevel 
treng vi meir. Meir. Meir. Kan vi få litt meir. Litt meir 
truverde. Berre bittelittegranne meir. Kan vi. Berre litt meir. 
Truverde. Berre litt meir. Vi treng nemleg litt meir. Berre litt 
meir. Littegranne sånn i første omgang. Så kan vi heller få 
endå litt meir seinare ein gong. No treng vi berre litt. Meir. 
Litt meir truverde. Berre litt. Kan vi få litt meir. Kan vi. Litt 
meir. Litt.

EG
Eg er mest meg. Kan eg.

EG
Kan eg. Få. Ein dobbel brennevin. 

EG
Eg gjer ikkje motstand. Eg er berre trassig.
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Retten er framleis vår. Retten raser framleis i gatene. Inn alle 
opne dører. Dørene står forresten allereie opne. Alle dørene. 
Opne. Som. Retten vår. Stryk seg langs skjørtekantane. 
Oppunder dei og. Kjærteiknar trusekantane. Inn alle 
opningar. Alle opningar er forresten opne. Det er derfor vi 
kallar dei opningar. Opningane kan aldri vere stengde. Ein 
stengd opning er ei stengsle. Retten raser opent farar inn i 
buksene innunder skjørta. Og ut att. Trafikken er enorm. 
Kjønna er kjønnslege. Moralen er fortreffeleg. Han gagnar 
oss. Treff oss midt i hjarta våre. I kroppen. Treff oss der 
moralen trengst. Kven treng vel eigentleg moral no. Trongt. 
Det er trongt her. Musikken treff oss midt i hjarta. Bileta 
treff oss midt i auga. Kven kan halde seg unna 
underhaldninga. Under kleda. Ingen kan halde seg unna. Det 
er vår rett. Treff oss der det trengst. Det er rushtrafikk. Men 
han står ikkje stille. Kjønnstrafikken står aldri stille. Det er 
morosamt.

EG
Eg ser alt.

Ministrane syng på fjernsynet. Parlamentarikarane dansar. 
Dei kjende ligg saman. Det er mest ikkje til å tru. Mest ikkje. 
Likevel trur vi. Amen. Vi trur. Amen. Saman. Amen. Vi trur 
på fjernsynet. På dei kjende. Dei er jo så vakre. Dei er så 
utrulege. Dei liknar ikkje oss. Kan vi tru på det. På dei. Dei 
er ikkje som oss. Ministrane. Parlamentarikarane. 
Ekspertane. Skodespelarane. Dansarane. Songarane. Som dei 
vrir og vrikkar seg. Det er mest ikkje til å tru. Dei held seg 
unna oss. Det er utruleg. Dei underheld oss. Vi trur på dei. 
Amen. Dei vil vi tru på. Gud kor flinke dei er. Det er ingen 
annan vi trur meir på. Nokre seier vi liknar ho. Og så vi han. 
Vi og. Vi er gode menneske. Vakre menneske. Politikarane 
lover oss eit samfunn utan smerte. Om vi kjenner smerte 
seier vi frå. Då dansar dei. Om vi kjenner styggedom i 
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andleta eller tankane våre då seier vi frå. Då syng dei. Dei er 
så morosame politikarane. Det er derfor vi hatar dei. Vi 
kjenner smerte og styggedom. Det er deira skuld. Dei dansar 
syng vrikkar seg bortetter skjermane heilt til vi røyster på dei 
att. Og vi røyster. Vi røyster på dei mest smertefrie 
politikarane. Og så vi. Vi og. Sjå på oss. Gud kor vakre vi er. 
Det er faen ikkje gratis å vere så vakre som oss. Derfor 
sysken. Derfor. Skal vi ikkje gje oss. Aldri skal vi gje opp. To 
komma sju prosent er eit minimum. Eit etisk minimum. 
Korleis skal vi elles løfte brysta. Halde moralen høgt oppe. 
Drikke gule drikker. Ha råd til drosja heim i natt. Løfte ein 
overlegen moral fram over ei umoralsk verd. Herre min Gud 
og skapar kor gode vi er. Herre Jesus Krist for ei vakker 
rumpe. Ein lekam. Faen mann. Sjå desse solbrillene mann. 
Dei kostar tusenvis mann. Vil de pule med oss. I natt. Vil de. 
Dei som spottar Gud. Som ikkje dansar. Som ikkje er med 
oss. Dei helvetes andre. Dei skal vi. Sjå på. Ovanfrå. 
Nedantil. Til utanfor. Knuse. Kvart eit bein på. Kvart på. 
Tolv. Eit bein. For eit bein. Er det finansministeren sitt bein.

EG
Eg ser alt. 

EG
Hei.

Hei. Hallo. Vi og. Vi helsar. Og så vi. Alle velkomne til 
verda.

EG
Eg ser alt. Eg er ved sidan av. Bortanfor. Tett inntil. Kan eg 
få litt. Kan eg. Kan eg få ein dobbel brennevin. Til. Kan eg. 
Skal de. De er vakre. De er så vakre. Så glade. Så mange.
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Hallo. Kva er du. Berre ein ein. Faen mann. Jævla god 
musikk ikkje sant. Skal vi ha ein. Ein til. Ikkje til å tru. Og så 
vi då. Endå ein til. Dette er moro. No koser vi oss. 
Skikkeleg. 

EG
Tusen takk. Tusen tusen takk.

EG
Trur de at eg er her. Eigentleg. Brenn det i hjarta dykkar når 
eg opnar munnen.

Jo takk. Som spør. Det var da koseleg. Takk det går bra her. 
Og her. Og der. Takk som undrar. Har de eit hol vi kan pule 
på. Kan de riste rumpa dykkar. Er de lojale mot saka vår. 
Ideala våre. Takk som spør. 

EG
Det er jo fint. Bra. At det går bra. Meiner eg. Berre det. Fint 
at det er bra.

Ja ikkje sant. Bra at det er bra. Fint. Hyggjeleg. Koseleg. Vi 
stortrivast. Her. Og der. Det er bra at vi har det bra. Ja ikkje 
sant. Det er så fint. Kva er tilhøvet mellom blod og lekam. 
Brød og vin. Kva er her og kva er der.

EG
Ja. Sei det. Nei. Det er ikkje mykje til vêr for tida.

Nei. Det kan ein si. Jammen kan de si det. Det er ikkje mykje 
å skryte av nei. Nei og nei. Ja ja og ja ja. Nei det har ikkje 
vore særleg fint vêr. Nei. Nei ikkje noko særleg å prate om. 
Dei puppane. Er dei ekte. Dei er dyre. Kostbare. To komma 
sju prosent. Ikkje ein desimal under. De har faen ikkje råd 
med ho der. Afrikanarane er billige. Men dei går i gatene. 
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Faen. Har de smakt dei rumenske lamma. Billigare. Men har 
de ikkje råd til å pule får de runke. Det er ikkje noko særleg 
til vêr. Skal vi orke å leve i uvêret må vi drikke meir. Vêret 
har ikkje vore verdt å prate om. Prate mykje om. Prate lite 
mykje. For kva er skilnaden mellom realpresens og symbolsk 
nærvær. Vi er berre symbolsk fulle. Det er som det er. Derfor 
er konsubstansiasjonen eit naudsynt prinsipp. Elles kan det 
ikkje vere. Då kan det berre vere.

EG
Nei nei nei. Ja ikkje særleg mykje å prate om. Nei. Vêret.

Nei. Ja. Det er ikkje mykje som skjer for tida. Retten rasar i 
gatene. Vår rett. Våre gater. Retten er vår. Er de med oss. 
Lojal. Mot oss. Mot saka vår. Vi gjer det beste for verda. For 
vi vil verda godt. Det er bra. Illojalitet og ulydnad suger. Vi 
og. Vi gjev opp oss sjølv. Vi fornedrar oss sjølv. Vi bøyer kne 
for kvarmann. Solidaritet mann. Faen mann. Vi skaper 
retteleg fred for folka frå hav til hav. Ha. Ha. Ha. Har de 
sett. Har de. Har. De har kanskje det. Har de Guds kjærleik i 
hjartet. I lekamen. Har de sett nåden gå forbi. Har de ein 
flamme. Har de sett. Har de rett. Har de sett rett mykje. Det 
er mykje som er rett. Vår rett. Det er ikkje mykje. Det står 
på. Nei det har vi jammen rett i. Det er både her og der og 
slik er det transubstansiasjonen verker. Eit samstundes 
nærvær.

EG
Nei. Det er vel ikkje det. Det står på. Eg står på mykje eller 
lite mykje.

EG
Jau. Nei. Veit ikkje. Ikkje mykje eg veit. Nei. Ikkje mykje. Ja 
no fossar det unna.
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Nei ikkje mykje. Nei. Men de har høyrt om ekspertane. Dei 
gjer jaggu mykje dei. Ekspertane. Ja. Det skal dei jaggu ha. 
Og ministrane vrikkar seg.  

EG
Ekspertane ja. Ekspertane. Dei har liksom ekspertise dei. 
Ekspertane. Mykje ekspertise. Det er det mykje. Det. Ikkje 
lite. Nei ikkje lite. Og politikarane dei styrer. Vrikkar seg. Og 
syng. 

Skal vi gje politikarane det som høyrer dei til. Eller skal vi ta 
makta frå dei. Og gje ho til gud. Til oss sjølv. Eller til 
ekspertane. Dei er ekspertar ekspertane. Ikkje lite heller nei. 
Mykje ekspertisk med dei ja. Dei er jaggu flinke. Jævla 
maskinistar. Janitsjarar. Utruleg flinke. Verkeleg noko heilt 
på sida annleis flinke er dei. Dei har slikt oversyn. Dei veit så 
utruleg mykje. Mykje. Det dei ikkje veit er ikkje mykje verdt. 
Hald kjeften din. Vi er og forbanna. Forbanna dumme. Eller 
vi. Eller arge. Må vi gjere alt sjølv. Dei er jo så flinke 
ekspertane. Så pene og. Ja ja. Nei. Ikkje så mykje. Nei. Ikkje 
mykje. Vi må pisse. Nokre av dei er kanskje pene. Ikkje så 
pene som songarane. Eller nokre av  ministrane. Skal ikkje de 
pisse. Flinke er dei. Jau då. Jau jau. Då då. Ja ja. Da da. Nei. 
Vi sa det til han. Dei er så flinke. Ekspertane. Ekspertane sa 
vi til han. Vi berre gjorde det. Vi måtte pisse. Må vi gjere alt 
sjølv. Vi og. Og så vi. Berre sa det. Ekspertar. Sa vi. Til 
mennene. Og til kvinnene. Og seinare så sa vi. Kva. Kva skal 
de. Gjere.

EG
Eg. Seinare. Eg. Veit ikkje heilt enno. Kva. Eg skal gjere. 
Seinare kjem seinare. Nei. Ikkje no. Det veit eg ikkje. Ja. 
Kanskje. Nei. Ikkje enno. Eg veit det ikkje no. Kva eg skal 
gjere. Seinare. No veit eg det ikkje. Eg veit ikkje kva. Kva 
skal eg gjere. Gjere. Seinare. Eg veit det ikkje no. Seinare. 
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Veit eg det. Kanskje. Seinare.

Har vi pissa no. Høyrer de. Det er no berre slik det er. No. 
Ofte. Ein. Veit ikkje ofte kva. Ein. Skal finne på seinare. To. 
Med oss. Er de naken under kleda dykkar. Er de ein flamme. 
Er de ei ein. Treng vi seie meir. Vi må pisse. No. Det er no 
ofte sånn. For no er det vorte seinare.

EG
Eg må ikkje pisse. Eg må berre stå her litt. Eller mykje. Eg 
berre står. Her. Eller der.

Guds nærvær er alltid her. Ikkje der. For om gud er der er 
ikkje gud her. Og vi treng gud for å finne rettferda og nåden.

EG
Kanskje eg skal gje synda ein sjanse. Ein gong til. Eg tek så 
mykje eg kan frå kassa. Ingen merker noko til det. Enno. 
Seinare vil dei nok merke noko. Men ikkje no. No skal eg ta 
meir. Ein gong til. Eg gjev mykje til dei som lir i verda. Med 
den eine handa. Eg fyller glaset mitt og tenner ein sigarett. Eg 
endrar verda. Med begge hender. Og. Eg. Eg er og. Eg. Er. 
Noko. Eg ser på dei andre. 

EG
No har eg mykje. Eg har tatt mykje og gje mykje. Eg er. 
Aktiv. Er eg attraktiv. Eg er god. Det er eg. Eg har 
parabolauge. 

EG
Eg ser alt.

EG
Kan eg få ein dobbel brennevin til. Brennande. Utan 
isklumpar. Nei. Sei to doble brennevinar.
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DU
Har du ein flamme.

DU
Kva gjer du her.

EG
Eg gjer her. Eg ser her. Eg er her. Og ser. Eg gjer eit syn. Ein 
utsjånad.

DU
Kva gjer eg her da. Kva gjer eg. Her. Kva trur du.

EG
Veit ikkje. Eg veit ikkje. 

DU
Kva gjer du. Her.

EG
Ikkje noko. Er eg redd. Eg er redd. Berre redd. Ikkje noko. 
Anna. Eg ser. Ser. På. Til. Mot. Gjennom. Over. Bort. Langt 
bort og vekk. Eg ser. Dei. Andre. Og då. Eg såg. Deg. Eg såg 
deg. Eg fann auga dine og løfta deg ut av trengselen. 
Mengda.

DU
Eg morar meg. Eg morar. Meg.

EG
Ja. Du gjer vel det. Du morar deg. Morar deg. Saman. Du. 
Med dei andre. Saman. 

DU
Du morar deg. Eg ser det.
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EG
Ja. Eg gjer kanskje det. Er du sikker i saka di.

DU
Eg ser det. Du morar deg. 

EG
Eg morar meg sjølv.

DU
Ja. Det gjer du. Du har noko.

EG
Ja. Eg har. Noko. Nokre. Eg sit her og gjer. Ser. 
Preposisjonalt. Omverda. Eg er ikkje åleine. Ikkje åleine. 
Ikkje det. Eg har nokre av preposisjonane mine med meg. Dei 
er. Nokre av dei. Er her. Med meg. På. Under. Mot. Skal du 
ha noko. Har du. Mot. På. Under. 

DU
Eg trur eg kunne tenkt meg. 

EG
Skal du ha noko. Har du. Noko. Berre sei det. Sei det. Skal 
du. Skal du. Ha. Noko. Drikke. Venleg. Vent. Til. Mot. For. 
Venskap. Med meg. Eg har. Nok. 

DU
Eg skulle hatt noko å tru. Til. Nokon.

EG
Du er vakker. Det har ikkje eg. Eg har noko. Anna.
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DU
Du har noko. Udefinert ved deg. Noko. Nokon. Ein. Ja. Ein 
eller annan. Eller. Til dømes. Meg. Det er berre eit døme. Eit 
døme. Ein dom. Eit høve. Nokon. Eg. Eller ein. Anten ein. 
Eller to. Nokon. Eg kan ikkje. Ikkje kan setje fingrane på. 
Noko. U. Ja. Noko u. Det er noko. U. Ved deg.

EG
U. U. U.

EG
U kva då. Eg har ikkje. Vakker. Er ikkje. Kanskje er eg 
ustygg. Noko uvent. Til dømes. Har eg eit uvent andlet. Det 
er berre eit forslag. Har eg ufine drag i andletet. I sjela mi. 

DU
Har du noko udrukken til meg. Noko eg kan ha. Noko du 
ikkje treng. Eg kunne tenkt meg.

EG
U. U. Eg har noko. U. Noko ugjort. Eller udrukke. Eller 
utenkt. Noko. Uleg. Det er så mykje av det. Kvantitetar. Eg 
trur eg har nok av unoko. Kor mykje vil du ha.

DU
Eg treng ikkje mykje. Kanskje eg berre treng deg. Til dømes. 
Det er berre eit døme. Du til dømes. Eit døme. Ein dumme. 
Kanskje eg treng. Dømme deg. Kanskje.

EG
Du er vakker. Huda di skin. Perlar. Sveitte. Håret ditt er vått. 
Kleda dine er våte. Av sveitte. Av dansen. Av deg. Og eg ser 
deg. Og eg ser gjennom dei våte kleda dine. Eg aner huda di 
under dei våte kleda dine. Du er våt. Eg gjev deg noko. Ein 
brennevin med isklumpar. Ein isnande kald brennande vin. 
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Eg gjev deg isklumpar du kan kjøle deg. På halsen. Til 
dømes. I nakken der håret endar. På handledda. På brystet 
mellom brysta. Der sveitten renn. Nedover. Der du heiter deg 
kjøler du deg ned med isklumpane eg gjev deg. 

DU
Har du ein flamme.

EG
Eg skjøner så lite. Litt. Lite. Det er ganske mykje eg ikkje 
skjøner. Det er ganske innsiktsfullt sagt. Det tyder på at eg 
skjøner ganske mykje.

DU
Har du ein flamme. I deg. I dag. Deg. Du brenn. Eg sit her 
med deg. Eg kjenner varmen din. Varmen frå deg. Du brenn. 
Du er heit. Eg kjenner deg ikkje. Du er heit. Du. Eg kjenner 
deg ikkje. Eg kjenner berre varmen din. 

EG
Eg brenn. Eg brenn. Opp eller ned. Eller er opprådd. Eg er 
tom. Fylt med kjensler. Alt etter som ein. Eller. Du. Ser det. 
Ein du ser. Det. Kven som helst kan sjå det. Kan de ikkje. 
Opp eller ned. Kan de det. Sjå det om de kan.

DU
Eg kan. Eg kan sjå det. Eg ser det. Eg vil gjerne sjå det. Eg er 
særs gira på å sjå det. Eg kan ikkje noko for det. For. Det. 
For det. Kan eg. Viljug. Kjenne. Varmen din. Du brenn. 
Villhug. Eg kjenner det. Eg kjenner ikkje deg. Eg kjenner deg 
ved sidan av meg. Eg kjenner varmen din treff meg. Eg 
kjenner meg. Meg. Forsvarslaus. Utan vern. Du har treft 
meg. Eg er råka. Varmen din. Du brenn. Eg trudde aldri at 
eg. Eg er verjelaus. Eg trudde aldri. At. At. Eg kjenner deg 
ikkje. Berre heita di. Kva heiter du. Eg kjenner deg nær. Meg. 
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Eg kjenner eg sveittar. Eg kjenner sveitten renn. Frå øvst. Til 
nedst. Frå ovan heilt fram til ned. Som regn. Innanifrå. Først 
stig sveitten inne i meg. Inne i ryggen. Opp. Ut. Ut gjennom 
hovudet. Det renn nedover. Hugen. Som om det var sveitte. 
Det renn i nakken under håret mitt. Det renn nedover halsen 
brystet mitt. Alle kan sjå det. Kan dei. Kan alle sjå det. Kan 
de. Kan de. Kan de. Sveitten renn nedover brystet mitt 
mellom brysta mine. Nedover. Alltid nedover. Er du der. 
Her. Snart. Snarleg. Varleg. Er du der. Kan eg ta på deg. 
Kjenne deg. Eg kjenner meg. Deg. Bi. Ikkje gå. Bi. Ta på meg. 
La meg kjenne heita di. Sveitten din. Eg ser ein flamme i auga 
dine. Du brenn meg. Bryst mot bryst. Mot opninga. Mi. Ho 
er open. Ikkje sant. Leppene. Opninga. Di. Handa di. Handa 
mi. Eg brenn meg. Meg. Eg brenn. Som du. Du. Du. Du. Kva 
trur du. Du. Trur du det kan gå.

EG
Når eg ser deg. Når eg ser deg tenkjer eg at eg er. Når eg ser 
deg tenkjer eg at det er noko eg må gjere. Når eg ser deg 
tenkjer eg at det er noko eg må ugjere. Når eg ser deg tenkjer 
eg at eg er eit menneske. Når eg ser deg. Deg ser eg når eg 
ser. Eg tenkjer. Viss eg ikkje tenkjer. Viss eg ikkje ser. Er 
ikkje du. Viss. Eg er var. Deg. Er du. Eg.

DU
Trur du. Trur du. Trur du det kan gå. Trur du på. Eller. Trur 
du. At. Slik. Sånn. Trur du. Du. Det. At. Det. At. Du har ein 
flamme. Som brenn.

EG
I meg. Brenn det. I meg. Trur eg. At. Det. Kan gå. Gjer du. 
Gjer eg. Trur eg. At. Eg trur. På. 

DU
Trur du eg kan tru. 
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EG
Eg trur. Eg vil. Eg skal. Eg trur eg skal. Deg. Eg skal duke 
deg på senga mi. Dukke deg.  Duke deg. Duke dame duke 
deg. Du dukast. Senga mi er smal. Eg har duka deg. Berre 
slik kan eg sjå deg slik eg ser deg. Duke deg. Breie deg utover 
heile deg i smale senga mi. Heile deg. Kvile deg. Med heile 
meg. På deg. Tett på deg. Berre slik kan eg sjå deg slik eg ser 
deg. Duk dame duk deg. Senga mi er bra. Er smal. Har deg 
på. Berre slik. Kan eg. Sjå. Kjenne. Deg.  

DU
Kjem du. Kjem du no. No. Du. Kjem du. Er du. Her. No. Til 
meg. Er du. Her. Kjem du. No. 

DU
Eg er høg. Eg er ein dame. Blant kvinner. Men det er berre 
det at. Eg er særskilt. Eg er høg. Nemleg. Eg er glad. Eg gler 
meg. Eg er meg. Eg veks meg. Er meg her hjå deg. Eg er her. 
Eg teiknar deg. Mot meg. Eit teikn. Eg gler meg. Til deg. Eg 
er glad. For meg. Verda er ikkje god. I verda finst tyrannar. 
Der finst. Høge herrar. Der finst hovmod. Der finst løgnar. 
Der finst vonde menneske. Eg er glad likevel. Eg gler meg 
over livet. Eg er gleda. Eg er ei dotter. Stor. Uendeleg. Jamvel 
om eg er lita. Lita i store verda. Jamvel om verda ikkje er 
god. Veit vi. Eg veit. Du veit. Veit vi kva som er godt. Veit 
skilnaden. Godt og vondt. Verda er ikkje god. Der finst 
fattige. Der finst svoltne. Der finst maktesløyse. Kven skal 
styrte dei mektige tyrannane. Kven skal bryte hovmodet. 
Kven skal gje dei fattige svoltne gode gåver. Sende dei rike 
heim att med tomme hender. Kven. Eg er høg stor uendeleg. 
Eg er så glad. Gleda sprenger hovudet. Tankane. Mine 
tankar. Hendene mine skjelver. Skal vi gjere det. Skal vi. Skal 
vi gjere det. Gjere det. Skal vi. Eg er her. Eg kjenner heile 
verda i hovudet. I kroppen min. I heile kroppen min finst 
heile verda. Eg er stor. Skal vi gjere det. Skal vi frelse verda. 
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Eg er eit sprang mot æva. Ditt sprang. Vi spring i lag. 
Springsprang. Skal vi. Gjere det. Gjere.

EG
Gjere. Kva er det eg trur eg kan gjere. Viss eg ikkje trur på 
deg. Trur eg. At. Det skal verte betre. Seinare.

DU
Kjem du.

Vi vaknar. Sakte vaknar vi. Verda er full av rettferd og urett. 
Vi skal berre vakne først. Så vil rettferda røre på seg. Ein må 
ikkje sove. Ein må ikkje tole så inderleg vel uretta som råker 
oss. Det er ikkje tida til det. No. Verda krev offer. Verda 
vaknar. Rasande. Vi gler oss over retten. Rasande. Rettferda 
krev det av oss. Eit lite offer frå verda sitt raseri. 

DU  
Kjem du.

Verda er vaken. Derfor har vi vakna. Vi søv aldri. Ikkje no. 
Verda er alltid vaken. Vi ventar på eit steg. Eit feilsteg. Ditt 
feilsteg. Vi ventar berre. Det er alt vi gjer. Vi gjer det. Ventar. 
Vaken. Oppmerksam. Utan lyte og mistak. Ventar vi. Vaken. 
Med retten vår.

DU
Kjem du.

Om det einskilde menneske berre var litt annleis. Litt meir. 
Annleis. Litt meir som oss. Lojal. Solidarisk. Eksemplarisk. 
Då. Vaken. Verda ser alt. Maken. Naken. Baken. Vaken. 
Verda er vaken. Vi ser alt. Rettferda er vår. Slik retten er vår. 
Det er fordi retten er vår at rettferda er vår. Sånn er det 
berre. Vi kan ikkje noko med det. Det er berre sånn. Verda 
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er så stor. Og eit menneske så lite. Ein er overflatisk. Ein er 
til overs. Overmåteleg unaudsynt.

DU
Eg ventar.

Når vi er verda fryktar vi ikkje. Kvifor skulle vi vere redde. 
Kva kan vel eit menneske gjere oss. Dessutan er ikkje redsla 
morosam. Det er ikkje gøy å ikkje ha det gøy. Når vi er vår 
eigen hjelpar då. Ser de. Då kan vi sjå. Då ser vi på. På 
fiendane våre. Utan otte. Det er betre å tru på verda enn å 
setje si lit til eit menneske. Det er betre å tru på verda enn å 
setje si lit til små menneske. Vi er ikkje redde. Vi er mektige.

EG
Eg er freista. 

EG
Ho kyssa meg. Jamvel om. Eg framleis er. Åleine.

EG
Korleis kan verda late vere gjere noko. Ikkje gjere. Noko. 
Kvifor er dei så blinde. Er det fordi auga deira er attlatne. 
Fordi andleta er attlatne. Eg er freista og det vert som eg vil. 
Det er timen deira. Mørkret har makta. Er auga deira 
attlatne. Det er mørkt. Det er godt. Eg skal syne dei. Kva dei 
kan sjå. Kva freistinga mi kan gjere. 

Vi. Vi. Vi vi vi. Vi er vår kraft og vår styrke. Og vi er vår 
berging. Høyrer de. Ser de. Jubel og sigersrop lyder i husa til 
dei rettferdige. Det er oss. Med vår høgre hand gjer vi 
storverk. Vår hand reiser opp. Og trykkjer ned. Vår høgre 
hand gjer storverk. Vi skal ikkje døy men leve og fortelje om 
våre gjerningar. Hardt tuktar vi dei små. Einingane. Nei. 
Nullingar. Dei som ikkje er vi. Men vi skal ikkje døy. Vi 
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opnar rettferdssansen for rettferda. Dei rettferdige. Vi vil gå 
inn. Vi og. Og så vi. Her er moralporten vår. Gjennom den 
går dei rettferdige inn. Vi er så takksame. For verda vår. For 
berginga vår. Kassa har vorte hjørnesteinen vår. Det er vårt 
eige verk. Underfullt er det i våre auge. Rett og slett heilt 
utruleg fantastisk underfullt. Herregud kor gode vi er.

EG
Eg er redd.

DU
Kjem du. 

EG
Eg vil gjerne kome. Eg kjem snart. Så snart eg er klar. Snart 
kjem eg. Når berre otten står i ne. Så kjem eg. Eg kjem så 
snart eg har kontroll. Snart. Det er ikkje lenge til. Trur eg. Eg 
skal berre.

DU
Kjem du. Eg ventar. Her.

EG
Eg kjem. Eg kjem. No kjem eg snart. Eg skal berre sjå kva 
det er eg ser. Først. Berre sjå litt. 

Verda er stor. Vi er store. Vi er dei største i heile verda. Fordi 
det er vi som er verda. Vi er med andre ord. Stor. Eintal. Vi 
er i eintal. Vi er stor. Fordi verda er størst. Og ein. Til helvete 
med fleirtalet. Det finst ikkje. Vi er ein. Det er makta vår. Vi 
er ein vilje. Ein lekam. Ei verd. Nei. Det vert altfor blaut og 
veikt. Hankjønnet står seg betre. Mektigare. Sterkare. 
Spydigare. Vi er. Ein verd. Verdein. Vi er. Heile og sæle. Vi 
er eintal.



42

EG
Eg høyrer ikkje til her. Eg tek ein plass som ikkje er min. Eg 
kan ikkje noko om dette. Eg er ikkje selskap. For ho. Nei. 
Du. For deg.

EG
Kven er du. For ei. Ein. Du. Er du ei. Ein. Av dei.

Kven er de. Kven trur de at de er. Gjer. Vi er ein. Vi ventar 
på dykk. At de skal leggje dykk øyde. Under. Under over 
under. At de skal leggje dykk underst. Legg dykk under. Ein. 
Vi er. Hankjønna. Vi er ein. Kven trur de at de er. De. Finst 
ikkje. Tru de at de er de at de er ein. Av oss. Vi. Vi finst. Vi 
er mange. Ein. Ein mange. Eins. Vi finst ikkje. Vi og. Ikkje vi 
heller. For vi er vi. Vi er mange. Vi er ein. Vi og. Og så vi.

DU
Eg er eit sprang mot æva. Eg ventar deg. Vi spring saman. 
Inga hindring. Berre undring. Eg er velsigna. Velsigninga. 
Kjem du. 

Ingen kan forlate vi. Ingen kan gå frå unngå gjennomgå 
omgå overgå oss. Ein angår oss alle. Vi er størst. Mest 
altoppslukande.

EG
Eg skal berre. Eg. Berre. Eg skal berre tenkje meg om.

EG
Eg er ikkje eit barn. Du ser deg på meg. Eg ser ingenting. 
Bakom attlatne auge ser eg ingenting. Kan eg sjå på nokon. 
Kan eg tru på nokon.

EG
Er du ein. Er du. Ein. Ein. Du er ein av dei. Er du ikkje. Du
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høyrer ikkje til her. Hjå meg. Ikkje her. Du er altfor vakker. 
Du er altfor god. Du er altfor tolmodig. Du er altfor. Alt for 
meg. 

Vi er einverda. Kven er de. Kvar er de. Vi ser dykk snart. 
Snart. Vi ser dykk. Vi er nemlig gode til å sjå. Kom fram 
vesle einingar. Kom til oss. Vi ser dykk snart. Kom. Kom. 
Kom.

EG
Eg skal berre kome. Litt. Og så. Litt. Eg skal berre. Litt. 
Littegranne. Eg skal berre. Vere. Litt. 

DU
Kjem du. Eg ventar. På deg. Det er deg eg ventar på.

EG
Eg skal berre vere. Litt. Eg må berre. Litt. 

EG
Eg sit fast. Eg er nagla til meg sjølv. Det er mi lagnad. Eg 
liknar ikkje nokon. Noko anna.

EG
Veit du. Kjøtet mitt. Skjøner du. Lekamen min. Er ein måte. 
Ein måte. Måteleg avgrensa. Anden min er eit attributt. 
Uendeleg. Han strekk seg over heile verda. Til alle dei 
lidande. Til millionane. Dei glade. Anden min gler seg. Eg ler 
i anden min. Det er berre det. At. Anden min sit fast i kjøtet 
mitt. Han sit så fast. Lekamen ler ikkje. For det kjøtet gjer er 
dauden. Det anden vil er liv og fred. Det kjøtet gjer er 
fiendskap. Einsemd. Krig. Det eine og så det andre. Eg er i 
konflikt. Med meg sjølv. Krig. Einsemd. Er det rart. Eg er 
rar. Rar. Eg skjøner ingenting.
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EG
No er eg komen. Hit. Til deg. Kjende du noko.

DU
Eg kjende meg på deg. Eg kjende deg i meg. Eg kjende meg 
saman med deg. Eg kjende meg til deg. Mot deg. Frå deg. I 
meg. Du var i meg. Kvar er du no. Er du komen. Er du gåen. 
Er du retteleg normal. 

DU
Eg er framleis høg. Eg er framleis dame. Eg er framleis råka. 
Eg er framleis her.

EG
Du er her. Hjå meg. Du er rak. Du er du. Du er ein høg 
dame. Eg sit fast utanfor deg.

Prat prat prat. Det er så mykje prat. Ingen gjer noko. Vi gjer. 
Ingen gjer noko særskilt. Ingen. Dei. Dei vantar analyse og 
kritikk. Dei vantar sjølvforståing. Ingen gjer noko av vekt og 
verde. Dei er ikkje som oss. Prat prat prat. Og medan dei 
pratar er vi framleis her. 

DU
Eg skal vente på deg. Eg ventar framleis. På deg. Eg har god 
tid. Eg trur. Eg trur eg forstår kven du er. Derfor skal eg 
vente på deg. Vente på at du veit kven du er. Du har ikkje 
god tid. Trur eg. Du må fatte deg saman. Du må gjere opp 
dikotomien din. Han glinsar. Sjølv i mørkret. Du har ikkje 
god tid.

EG
Tida er dårleg. Kort. Sur. Lita. For meg. Som meg. Tida og 
eg er stutte. Derfor må eg skunde meg.
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Vi ventar framleis. Med ei god forståing av verda si tilstand 
og i visse om kven vi er.

DU
Eg skal vente på deg medan du er ein annan stad. Hugs. Ta 
med deg lekamen din når du går. Han er rett nok avgrensa 
men han er god å ha. Eg ventar her. Eller der.

EG
Alt eg treng er kjøtet mitt. Berre eg legg kjøtet døyande. Ein 
eller annan stad. Legg det frå meg. Døyande. Anden vil verte 
uendeleg. Evig. Levande.

EG
Eg må skunde meg. 

EG
Eg må skunde meg. Dei fattige er her heile tida. Heile verda 
er her heile tida. Men eg. Eg er ikkje her stort meir. Tida mi 
er snart ute. Eg må skunde meg. Eg skal ta ein million og gje 
til millionane. Dei er så mange. Dei vil glede seg. For ein 
gongs skuld. Det skal eg. Det skal eg. Gjere. Eg må skunde 
meg. Kassa har vaktarar. Eg må skunde meg. Dei vil sjå meg. 
Snart. Vil dei sjå meg. Eg skjøner at dei snart vil sjå meg. Eg 
må skunde meg. Ein million. Ein million. Eg er ikkje 
audmjuk meir. Eg er audhard. Eit andlet som flint. Og eit 
tornehjarte slår smertesamt. Det er berre ein kropp. Det er 
berre kroppen min. 

EG
Eg tek ein million. Det skal syne dei. Kven eg er. Eg tek 
millionar og gjev til millionane. Sjølv tek eg berre ein dram. 
Berre ein dram. Ein kilodram. Haha. No ler eg. 
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EG
Eg er til å gråte av.

DU
Du er sorgsam. Og liten. Til å gråte av. Liten.

DU
Du er ikkje stor. Skulle eg stå opp for deg kanskje. Skugge 
for deg.

DU
Då vert vi tre. Meg og skugga mi. Og småe du.

Analyse og kritikk. Det er avgjerande. Det er grunnleggjande 
for vår sjølvforståing at det finnast ein uoverstigeleg avstand 
mellom verda til menneska og kraftene i universet. Altså ei 
kløft mellom kultur og natur. Kulturen er vår verd. Våre liv. 
Kulturen er naturen til menneska. Naturen. Altså dei 
kraftene som er styrt av naudsyn og lov. Er eit heilt eige 
område. Ei eiga verd. Langt bortanfor menneska. Lik Gud 
er. Han som er lik oss. Ein stor Gud. Langt borte. Oppe i 
himmelen. Som sit med naturen i fanget. Naudsyn og lov. 
Årsak. Verking. Sit med naturlova. Og. Ser. Dei. Dømmer 
kulturen mot lova. Del ut løn og straff. Skriv i boka si. Gud 
sit og tel og tel og tel og tel. Kven skal til venstre. Kven skal 
til høgre. Som skjøner at dei ikkje skjøner nokon ting. Synda 
er deira liv. Vår verd. Vi kan ikkje gjere noko med det. Vår 
verd er langt frå perfekt. Vi får berre gjere det beste ut av 
situasjonane vi lever våre liv i. Som dei lever sine i. Gud er 
stor. Neineinei. Ho er alt. Ikkje stor. Alt. Nei. Hald kjeften 
din. Gud er berre stor. Ho er ikkje alt. Gud er ikkje oss. Jo 
gud er alt. Hald kjeften din seier vi. Og så vi. Vi og. Hald 
kjeft. Vi sa det. Hald kjeft sa vi. Gud er stor. Vi seier det rett 
ut. Vi sa hald kjeft sa vi. Gud er stor sa vi. Gud sit i 
himmelen og er stor. Det er ikkje plass til han på jorda. Gud 
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må sitje i himmelen og sjå på oss. Gud er stor. Uendeleg stor. 
Nei seier vi. Hald kjeft seier vi. Vi seier det. Seier det som det 
er. Som Gud er. Gud er alt. Gud er overalt. I oss. I steinane. 
I gatene. I ølet. I auga til alle vi kan sjå. Hald kjeft. Gud er 
uendeleg lita. For vi seier vi. Vi seier hald kjeften din. Gud er 
som oss. Uendeleg stor. Mange. Vi er mange. Vi er mektige. 
Vi har rett. Vi seier nei. Gud er 

DU
lita. Berre ei lita gud. Ei Gud. Guda mi er lita. Ho er alt.

Hald kjeft. Det har vi sagt og vi har rett. Gud er stor. Hei og 
hoppsan kor stor han er. Faens heretikarar. Gud er uendeleg 
stor og sit i himmelen og ser på oss. Han kan sjå alt. Han har 
gode vyar der han sit. Der sit han og dømmer levande og 
døyande og daude. Til alle er daude. Når det er tomt for 
menneske. Då er det plass nok til Gud. Då kjem han att. Ja 
når det berre vert plass nok. Ikkje sant. Verda vår er ikkje 
perfekt. Det er til å leve med. Verda er full av synd. Det må 
vi berre leve med. Sånn går det når Gud ikkje er til stades. 
Men han kan sjå alt. Jamvel om han sit. Gud kor stor Gud 
er.

DU
Nei seier eg. De tar feil. Gud er lita. Ho er alt. Ikkje overalt. 
Ikkje alle ting. Men rett og slett. Alt. Levande og ikkje. Ho er 
uendeleg lita. Ho er ikkje. I. Oss. Ho er. Oss. Også. Meg og 
deg. Tvenne hender tvinna. Saman.

Hald kjeften din. No skal de få. Grundig og gjennomgåande. 
Det er ikkje til å tru. At nokon kan vere så heretisk og 
umoralsk. At nokon kan få seg til å seie slikt som vi seier 
ikkje kan seiast. Det går ikkje an til å seie slikt. Det er ikkje 
lov. Det er ikkje rett. Vi har rett. Derfor kan vi avgjere kva 
som er lov til å seie av ting som ikkje er lov til å seie. De 
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høyer ikkje til her. Neineinei. Seier vi. Vi seier at de ikkje 
høyrer til her. Derfor må de teie. Anten halde kjeften din. 
Eller. Seier vi. Vi har rett. Vi er så mange. Vi og. Vi er så like 
Gud. Og så vi. Gudelike. Gudelege. Vi liknar Gud. Vi er 
ikkje Gud. Berre liknar. Å seie noko anna er blasfemi. Men. 
Vi er like mektige. Som Gud. Vi seier nei. Ikkje gjer det. 
Ikkje sei det. Det er ikkje lov til å seie det som ikkje er lov til 
å seie. Derfor. Tei dykk. Seier vi. De. Din jævel. Du din 
jævla du. Vi går i terapi. Du høyrer ikkje til her. Du høyrer 
nemlig ikkje etter. Du gjer ikkje det du skal gjere. Du seier 
ikkje det du skal seie. Vi har ein engel på skuldra vår. Du er 
ikkje ein av oss. Anten er du galen. Eller. Så må du teie. 
Snart. Vi er dommen. Og dommen har vi frå Gud. Han som 
sit. Han ser alt jamvel om han sit. Han trenger ikkje stå for å 
sjå. Så stor er Gud. Vår Gud. Gud er bortanfor. Utanfor. 
Gud er ikkje her. Derfor er vi her i hans stad. Vi er Gud. Så 
mange er vi. Så uendelege er vi. Så mektige er vi. Hald 
kjeften din. Din. Din. Du. Din du. Hald kjeften du. Din. 
Godt. Att. Anten må du teie eller så må vi gje deg ein 
diagnose. Så hald kjeften du din faens du.

DU
Eg vil ikkje halde kjeften min. Tunga mi. Hendene mine. 
Roleg. Eg vil ikkje stå stille. Teie stille. Halde inne. Med 
tankane mine. Eg seier dykk. Eg har kyssa. Det var godt. 
Gud er alt. Ikkje overalt. Gud er alt. Ei Gud kan ikkje vere 
mindre enn alt. Kan ikkje vere mindre enn alt ho har skapt. 
Eller større enn si minste skaping. Ei gud kan ikkje vere 
kvantitet. Større. Mindre. Ei Gud må vere. Vere. Ho er. Er 
alt. Eg er ikkje alt. Eg er av alt. Alt. Alt som er er eg av. Eg 
teier ikkje. Eg held ikkje inne med det som ligg meg på 
hjartet. Eg rører meg. Eg er uroleg. Eg er forankra i alt. I 
Gud. Ho er meg. Som eg er meg sjølv. Uansett kva veg eg ser. 
Kva veg eg går. Kva veg eg vendar meg. Sjå. Eg hoppar. Opp 
og ned. Eg er meg sjølv. Berre dauden frigjer meg frå meg. 
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Eller livet. Berre livet frigjer meg frå meg. Livet dykkar. De. 
Alle de. Hopp de og. Hopp alle saman. Om eg vendar meg 
frå meg sjølv. Mot ein annan. Ei anna. Då ser eg noko 
annleis. Noko heilt anna. Enn meg sjølv. Gud er alt. Ho er 
alt. Ho er naturen. Alle skapningar. Alle bylgjer. Alle 
strålingar. Alle fylde rom. Alle vantande rom. Ho er til og 
med: Ingenting. Det utenkjelege. Ho er til og med alle 
menneska. Alt det vi gjer. Og ikkje gjer. Ho er krafta. Som 
bind saman. Vi. Eg. Vi. Kan verke med eller mot krafta. Ho. 
Gud. Det seier eg dykk. Sjå, Eg kan springe. Sprange. Hoppe. 
Eg er uroleg.

Det er ikkje tvil. Alt er bortanfor tvilen. Det einaste moglege 
er at ho plagast av to tankar. Det er religiøs paranoia. Ho er 
ei usømeleg rørsle. Kven bryr seg om kva ho seier inne på 
asylet.

EG 
Eg bryr meg ikkje om mitt eige liv. Berre det tek slutt. Ein 
gong. Snart. Eg bryr meg ikkje om mitt eige liv. Det er ikkje 
mykje verdt for meg. Ikkje mykje verdt for dykk heller. Eg 
veit eg liknar eit menneske. Men likskapen er overflatisk. Eg 
er ikkje eit menneske. Kanskje ikkje ein gong av 
menneskeslekta. Derfor kan eg bryte lem for lem av lekamen 
min. For det gjer ingenting. For dykk. For meg. For eg. Er 
ikkje eit menneske. Eg er berre menneskeleg. Ein som liknar. 
Eit menneske. Dauden er meir attraktiv for meg enn de er. Eg 
har valt lydnad til døyinga mi. Eg forbannar dykk. Moralen 
dykkar. Makta dykkar. Eg er berre redd. Dykk. Redd. Redd. 
Redd. Redd redsla. Og dykk.

EG
Eg har tatt meir enn fleire millionar pengar. Frå dykk. Frå 
dykkar alle saman. Det var moro. Men kassa er framleis full. 
Kven kan sjå at eg har hjelpt verda.
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DU
Kvar er du. Eg ventar på deg.

Vi er framleis her.

DU
Kjem du snart. Eller seinare. For du kjem vel. Eg ventar på 
deg.

Vi er framleis her.

EG
Eg veit ikkje lenger kvar eg skal stå. Gå. Kvar. Eg skal gå 
meg bort.

EG
Eg skal berre gjere noko. Eg må det. Berre gjere noko. Først. 
Så kjem eg. Berre gjere.

Vi er framleis her. Vi er omverda. Vi er alt som er om verda. 
No. No kjem det. No kjem ho. Ho kjem. Nyhendemeldinga. 
No kjem ei nyhendemelding om nyhende som hender rundt i 
heile verda. Verda er rasande. Noko har skjedd. Heile verda 
rundt om er i harpiks. Tiks. Niks. Nisk. Harnisk. Nokon er 
allereie i harnisk. Andre er i elysium. Ha ha har de sett 
dottara hennar. Jævla fin. Ho kan faen riste rumpa si ho. Vi 
er så glade. Er ikkje de. Veit de kva for gatehjørne ho der 
gleda står på. Veit de kva ho kostar. Atter andre heng fast 
ved sisyfos. Vi for vår del er rett og slett rasande. Vi er 
forbanna. At det går an. Gud fader i himmelen. At det går 
an. Heile verda seier klart i frå om kva verda tenkjer og 
rasar. Og kviler. Og så vi. No kjem det. Her kjem ei 
urovekkjande melding. Det syner seg at kassa vår ikkje veg 
like mykje i dag som i går. Noko er borte. Vekk. Forsvunnen. 
Kva det er som er borte vekk eller forsvunnen veit nokon 
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enno ikkje noko om. Det er urovekkjande. Ministrane syng 
ikkje meir. Parlamentarikarane dansar ikkje lenger. Songarar 
dansarar skodespelarar eller meir eller mindre kjende 
menneske uttalar seg. Ikkje om song eller dans eller spel eller 
seg sjølve slik som dei plar. Dei kjem med fråsegner. Tenk 
dykk. Fråsegner. Politikarane er i harnisk. Eller i kantina. 
Eller i fjernsynsstudio. I høgtalarane. Dei er vonbrotne. 
Sjokka. Noko har råka dei. Kassa har mist tyngda si. Ho er 
ikkje vektlaus. Takk og pris. Men ho veg ikkje like mykje i 
dag som i går. Vi kjem att. Med meir. Vi er framleis her. Vi 
kjem med meir. Straks vi veit meir. Om saka. Om kassa. Vi 
er framleis her. Vi veit straks nesten meir om saka om kassa. 
Om vektløysa som har råka oss. Midt på harnisket. 

EG
Millionar og firehundre og førtifiretusen firehundre og 
førtifire pengar. Eg må jo stagge svolten tørsten dansen eg 
og. Eg og må jo gjere noko. Kvar dag. Må eg ikkje.

EG
Om eg veg millionar og firehundre og førtifiretusen 
firehundre og førtifire einingar. Eller nullingar. Om eg veg 
meg. Om eg veg nok kan eg gøyme meg i kassa. Ingen finn 
meg der. Ingen merkar noko. Ministrane parlamentarikarane 
kan ta til att med vrikkinga synginga si. Dei kjende kan 
kjenne seg att kjenne seg vel att finne att verda dei hadde i 
går. I dag vert som i går. Ingen kjem til å merke noko som 
helst.

Vi er framleis her. Og no kjem vi att. Vi er framleis i 
konstant rørsle. Som retten. Rette rørsla. Nyhendemeldinga 
hender no. Heilt ny. Ei førsteklasses heilt ny melding om 
hendinga. Ho er siste nytt blant hendingane. Siste mote blant 
nyhende. Hendinga er at nokon. Noko. Har gått føre seg 
med kassa. Styresmaktene kjem til å finne nokon. Nokon har 
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gjort noko. Nokon har gjort noko med kassa. Det er saka. 
Hendinga. Nyhendinga. Nokon. Nokon. Er trulaus. Utruleg 
nok. Nokon er mindre enn trua vår. Er ikkje solidarisk. Er 
ikkje lojal. Nokon har svike oss. Har gjort noko ulovleg med 
kassa vår. Noko usømeleg. Provo. Ser. Ande. Alt. Som 
hender. I verda. Er nytt. Når det hender. Når det hender for 
dykk. Når vi uttalar hendinga. Nyhende. Derfor kallar vi det 
nyhende. Det aller siste nye er tala som er komen oss i hende. 
Nyhendemeldinga seier millionar og firehundre og 
førtifiretusen firehundre og førtifire. Det vantar kassa. Kassa 
vantar millionar firehundre og førtifiretusen firehundre. Og. 
Førtifire. Nokon har teke millionar og firehundre og 
førtifiretusen firehundre og førtifire frå kassa. Tilleggstala er 
null. Og. Rasande. 

EG
Null. Null. Er du ein. Nokon. Ei noka. Eg går mot null.

Vår kasse. Ho som er fylt med pengane våre. Våre pengar. 
Dei pengane som vi skjenkar milde gåver frå. Vår moral. 
Gåver til dei fattige. Til dømes. Dei fattige har og noko. Dei 
står ikkje tomhendt og ventar. Dei har hendene fulle med 
uretten. Vi har hendene fylde med rett. Våre pengar. Retten 
gjev betre moral enn uretten. Moralen vår er pengane våre. 
Pengane våre. Kassa vår. Vår livskjelde. Som vi et frå. Som vi 
drikk frå. Som er vår felles rikdom. Pengane vi dansar til. 
Våre vakre velluktande pengar. Vår helse og velferd. Våre 
klede. Våre bilar. Vårt slit. Vår forteneste. Vi har slite for dei. 
Vi har fortent kvar ei penning. Pengane tener oss. Er ikkje vi 
som dei fattige. Treng ikkje vi og å ete. Drikke. Danse. 
Synge. Pule. Treng ikkje vi og å haldast undanfrå. Vi treng 
og å sitje i sofaen føre fjernsynsskjermane og underhaldast. 
Som små born. Som dei fattige. Dei har slik rytmesans dei 
fattige. Som ministrane som songarane som skodespelarane 
våre. Så morosame. Så underhaldande. Vi treng det. Er deira 
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liv tyngre enn våre. Nei. Nei. Nei. Alle liv har same verd. 
Same vekt. I verda. Vi er like. Like moro. I den same verda. 
Vektløysa er utenkjeleg. Nokon har gjort noko. Utenkjeleg. 
Noko. Vi kjem att. Vi er framleis her.

DU
Eg er framleis her. Kjem du. Eg ventar på deg. Deg. Det er 
deg. Eg ventar. På. Deg. Framleis.

DU
Eg er ein. Du er ein. Vi er to. 

EG
Eg er ein. Du er ein. Vi er einingar. Meir enn ein eining. Det 
finst mange einingar.

DU
Eg ser kven du er. Du er du. Eg veit kven eg er. Eg er eg. 
Saman er vi to. 

DU
Kvifor stel du.

EG
Kva er meininga. Kvifor er meininga. Ein annan stad. 

DU
Meininga er her. Vi er. Vi. Vi er like. Like mykje verde. Vi er 
to menneske. Eg og du. To.

DU
Kvar er du. Eg ventar på deg. Kvar er du. Kjem du snart. 
Kjem du att.
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DU
Det er ikkje bra det du har gjort. Det er ikkje bra å ikkje 
gjere det som er forventa av deg. Det er ikkje bra å gjere det 
som ikkje er forventa av deg. Det er gale. Det er ikkje bra. 
Ikkje bra. Ikkje godt. Legg deg inntil meg. Eg skal ta vare på 
deg. Halde om deg. Gjere deg heil att. Gjere deg akseptabel 
for verda. Vår verd. Gje deg trua att. Gjere deg presentabel 
for meg. Kysse deg. Trur du på meg.

DU
Du såg meg. Då ingen andre gjorde det. Då eg var. Usynleg i 
mengda. Du såg meg. Det var fint. Eg veit ikkje kva du sa. 
Kva du gjorde. Eg veit ikkje om du gjorde noko som helst. 
Du var der. Og så. Brått var eg. Som ein annan. Eg kjende 
meg annleis. Eg kjende meg stor. Større enn før. Eg kjende 
meg høg. Eg kjende meg særskilt. Større enn før. Eg kjende 
meg glad. Eg kjende meg som ein kvinne. Meir enn før. Eg 
kjende motet vekse i meg. Eg vart glad.

DU
Når eg tenkjer meg om. Gjorde du ingenting. Du berre var 
der då det skjedde. 

EG
Eg er ikkje mykje. Eg er mest lite.

DU
No skal eg sjå om eg kan sjå deg. Finne deg.

EG
Eg er ikkje mykje å. Sjå til. Sjå med. Sjå mot. Eg er mest lite. 
Eg har mest lite.
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DU
Eg skal sjå på deg. Eg skal løfte deg opp. Eg skal høyre på 
deg. Eg skal gje deg. Trua att. Du har vel hatt trua.

EG
Pengane er borte. Trua. Vekk. Forsvunne. Eg er her. Her. 
Akkurat her er eg.

DU
Eg skal gjere deg. Menneskeleg.

EG
Men eg er her. På kassa. På åstaden. Her. Sjå på meg. Her.

Vi er framleis her. Vi ventar på dykk. Vi ventar orsaking di. 
Vi vantar ei orsaking. Har nokon sett ei orsaking. Ho må vel 
finnest her ein eller annan stad. Nokon. Ikkje vi. Vi har ikkje 
sett noko som helst. Og så vi. Vi har heller ikkje sett noko 
orsaking. Eller solidaritet eller rettferd. Eller noko som helst. 
Det er ingenting her. Ingenting. Berre vi. Men eg er her. På 
kassa. Janitsjarar maskinistar ministrar songarar dansarar. 
Ingen orsakingar nokon stad. Berre vi. Og retten. Makta. 
Rettferda. Saman. Vi er framleis her. Saman. Det er det er vi 
er. Eg er her. Det er eit påfallande kjenneteikn ved første 
person fleirtal. Saman. Makta. Første person. Som Gud. 
Berre i fleirtal. Mange gudar. Det er det vi er. Ikkje prøv 
dykk. Vi har mykje meir enn sju landeplagar på lager. For vi 
er mange. Men eg er her. Mange gudar. På ein gong. Eg er 
her og eg har noko å seie. Mange. Mange bryr fint lite med 
kva ein seier. Då eg var eit barn. Mange høyrer ikkje etter. 
Då eg

EG
då eg var barn. Var eg eit barn. Eg tenkte som eit barn. Eg 
leika meg som barn gjer. Eg såg ikkje spegelen. Eg såg ikkje
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meg i spegelen. Eg såg ikkje spegelen i meg. Gåtene var ikkje 
gåtefulle. Eg forstod som eit barn. Eg forstod alt. Ei gåte var 
ei gåte. Berre ikkje gåtefull. Andleta var utan verde. Dei var 
berre andlet. Eit andlet. Og så eit anna andlet. Barnsleg. Eg 
var som andre born. Eg tenkte som eit barn. Då eg var barn 
var eg eit barn. Eg tenkte ikkje på delane på det heile. Kva 
som hang saman og kva som ikkje hang saman. Verda var 
utan verde. Ein. Og så ein til. Og så. Så vart eg vaksen og 
orda tok meg. Verda er ikkje til å halde ut. Verda er full av 
urett ferd. Hysj. Høyrer de noko. Mange urette vegar. Og vi 
spring bortetter dei. Så fort vi spring. Ein gong. I tider langt 
frå no. Ein gong. Tenkte vi. Rett og rettferd. Då klokka 
klang då sprang vi. Høyrer de noko. Høyrer de. No høyrer vi 
berre fjerne ljomen. Av brotne klokker. Klangen av pengar i 
kassa. Kling no. Kling. Kling. Kling for faen. Kling no 
klokka. Klokka kling klangar. Ljomen av oss. For 
underhaldninga si skuld. For rikdomen si skuld. Smerteløyse. 
Retten gjev oss hug til makt. Men makta gjer oss ikkje rett. 
Det er akkurat som om. Ein lyd. Høyrer de noko. Verda er 
full av våre urettar. Vi har makta. Og retten. Men ikkje 
rettferda. Nokon sveltar. Nokon lir. Nokon døyr. Vi høyrer 
ikkje noko. Ikkje noko. Det er heilt stille her. Av uretten. Av 
vantande evner til tenkje på det heile. Av vantande evner til å 
vende auga vekk frå spegelen. Våre urettar. Vi høyrer 
ingenting. Nokon døyr av våre lyte og kròkne vegar. Høyrer 
de. Døyr. Døyr. Døyr. Ingenting høyrer vi. Ikkje ein lyd. 
Døyr av di vi. Døyr av vårt vi. Verda er ikkje til å halde ut. 
Eg keia meg grenselaust. Og så vi. Eg vanta flukta. Eg vanta 
rusen. Er det nokon som høyrer noko. Vi høyrer ingenting. 
Det er akkurat som om nokon freistar seie noko. Men vi 
høyrer ingenting. Høyrer de noko. Noko. Nokon. Eg trengde 
noko. Spenning. Penning. Brennevin. Høyrer ingenting. Eg 
kjende meg som eit større menneske. Eit betre menneske. 
Høyrer de noko. Noko. Høyrer de. Noko. Noko i det heile 
tatt. Høyrer de noko. Er det nokon som høyrer noko. Eit 
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menneske full av tru. Full av von. Eit slags menneske. 
Ingenting. Eller noko som helst. Ikkje noko som helst eller 
orsakingar. Vi er personar først. Først og fremst. Og sterkast. 
Eg har vondt i hovudet. I heile lekamen. Vi og. Og mektigast. 
Og så vi. Første person. Og så vi høyrer ingenting. Ikkje ein 
orsaking i lufta. Tagnad. Tagnad. Stille. Då eg var barn var 
eg eit barn. Lufta bevar av tagnad. Ikkje ein lyd. Ikkje eit 
ljom. Å høyre. Høyrer de noko. Stille. Noko heilt stille. Utan 
lyd. Stille. Då eg var eit barn var eg eit barn. Og så gøymde 
eg meg. Og stille ein gong til. Det er berre stille. Høyrer de 
det. Stille. Eg er borte. Stille. Stille. Borte. Tagnad. 

Høyrde de noko. Vi høyrde ingenting. Høyrde de noko. 
Nokon. Stille. Høyrde de noko. De. De. De. De. Noko. 
Noko. Noko som helst. Ingenting høyrer vi. Ikkje eit ljom frå 
nokon nokon stad. Ingenting og ikkje. Heilt overtydande 
stille. Ingenting. Ingen. Ting.

DU
Du er ein spegel. Du er sprengd. Knust i mange bitar. Det er 
ikkje bra. Ikkje bra. Du er sprengd i millionar og firehundre 
og førtifiretusen firehundre og førtifire bitar. Du var ein 
spegel. Eg såg i. No er du i. Knas. 

DU
Eg ser meg i deg. Du er ein knust spegel eg ser meg i. Eg ser 
meg mange gongar. Eg ser meg millionar og firehundre og 
førtifiretusen firehundre og førtifire gongar. Det er svimlande 
å sjå seg sjølv så mange gongar. Du er ein spegel. Eit 
puslespegel. Eg set deg saman att. Det er ein leik. Eg set 
saman mitt eige bilete. Alle bitane vert mitt bilete. Eit bilete 
av meg. Det gjer eg.

DU
Du speglar meg. Det er alt du gjer. Utan å gjere noko speglar
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du meg. Du er sprengd i mange bitar. Du ser ingenting meir. 
Du ser ikkje meg. Du kan berre spegle. Ikkje gjere. Du får 
ingenting attende. Du er berre ansvarleg. Du er knust.

DU
Eg legg saman bitane. Bit for bit for bit. Og leiter etter meg 
sjølv i alt eg ser.

No kjem meldinga. Meldinga er god. Ein riktig gladmelding 
er det. Ekspertane våre har funnet ut kor mykje naud og 
liding det er i verda. Med hjelp av avanserte datasystem og 
utruleg kompliserte og særs intelligent formulerte 
reknestykke har dei fremste ekspertane i verda rekna seg 
fram til kor mykje liding og naud det er i verda. Herregud. 
Kor flinke dei er ekspertane våre. Alt det dei kan få til i vår 
tid no for tida. Det er mest ikkje til å tru. Når vi berre veit 
kan vi handle. Seier meldinga at ekspertane våre seier. Ja. 
Ikkje sant. Når vi berre veit kvar skoen trykkar. Kan 
skomakaren. Ja. Og så vi. 

DU
Det er mange bitar. Det er ikkje godt å sjå seg sjølv så mange 
gongar. Det er slitsamt. Pinsamt. Keisamt. Det er keisamt. 
Herregud kor keisamt det er er å sjå seg sjølv så mange 
gongar. Eg skulle kanskje valt meg eit puslespel med færre 
bitar.

Dette er slutten av meldinga om verda. Er de maskinist. Ein 
janitsjar. Dette er slutten på verda sine meldingar. Det er så 
mykje naud og liding i verda. Og skomakarar. Og så vi. Når 
vi berre veit. Har vi kontroll. Med dei. Lidande. Fattige. 
Svoltne. Lat oss gjere noko. Vi og vil gjere noko. Lat oss 
gjere noko. Eit fattigdomsår. Ja. Eit år for dei fattige. Og dei 
svoltne. Og lidande. Ja og dei lidande. Og dei sjuke. Nei. 
Ikkje dei sjuke. Jo nokre av dei sjuke. Men ikkje dei som har 
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skuld i det sjølv. Dei seksuelle avvikarane og dei som har 
forstyrra seg i røynda si. Og dei feite. Og røykarane. Og dei 
narkomane. Og dei kulturelt ulike. Dei held vi utanfor. Dei 
fortener ikkje vår støtte. Og dei umoralske. Men. Dei 
lidande. Dei som lir heilt ufortent. Dei reine i sjela. Og så vi. 
Lat oss sette fattigdommen i verda på dagsorden. Ja. Det gjer 
vi. Jævla janitsjarar. Må vi gjere alt sjølv. Vi og. Og vi. Vi vi 
vi kjem til å vinne. Gjer vi ikkje. Ikkje sant. Vi kjem til å 
vinne kontroll over fattigdommen. Når vi berre veit kor 
mange dei er. Så har vi kontroll over dei. Kontroll. Kor kult. 
For millionar. For faen.

DU
Lat oss sette fattigdommen på dagsorden. Ein stor bit. 
Rettferda er eit enklare spel. Ein betre leik. Bi litt. Eg kjem. 
No kjem eg. Eg er med. Eg er med dykk.

No kjem det. No skal vi danse. Kjem de. Kjem de. Kjem de. 
Kom no då.

slutt


