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ANDRE MINNE FRA FRAMTIDEN 

Kine: Hei 

Jeg heter Kine 

Jeg er også med i denne ungdomsteatergruppa 

Så ja, da står jeg vel også her for å … føle at jeg lever 

Jeg vet ikke 

Jeg synes mye er flaut 

Jeg synes det er flaut å stå her nå og bli sett på 

For eksempel 

Eller, egentlig synes jeg det er flaut bare å være menneske 

Det kommer til å bli verre og verre 

 Når jeg blir tjue, orker jeg nesten ikke å gå ut lenger 

Jeg vil aller helst forsvinne, fade ut 

Men så, om ti år, får jeg meg en skikkelig oppvekker 

Vi skal ha reunion med teatergruppa 

Ester: Det er jeg som sender ut invitasjonene 

Kine: Det er vel det eneste forsøket på å samles igjen alle sammen 

Ester: Men det er ikke så mange som dukker opp 

De sier de er opptatt 

Almir er i London 

Vilde er også i utlandet 

Espen kommer til å ha barn, så han orker ikke 

Miriam ga opp skuespillerdrømmen  

og er midt i innspurten til eksamen i psykologi 

Ja, så da blir det kanskje ikke noe …  

Fredrik: (kommer fram) 
Jeg kommer 

Ester: Fredrik  

Så bra 

Hva med dere andre? 

Aysha? 

Aysha: (fra siden) Jeg er opptatt med jobb 

Ester: Hva med deg, Kine? 

Kine: Jeg vet ikke 

Jeg kommer til å sitte på kjøkkenet med invitasjonen på mobilen 

Kjøkkenet mitt 

En stol  

Et bord 

Ur NÅ
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Jeg lever enkelt 

  Det eneste jeg har spist den dagen er en agurk og et knekkebrød 

  Og nå er klokka snart sju på kvelden 

  Jeg har bare på et lys i hjørnet av rommet 

  Det er november, mørkt ute, sludd og vind 

  Inne på kjøkkenet er det så stille at jeg hører min egen pust 

  November  

November 

Jeg kommer til å tenke at i hjertet mitt,  

er det alltid november 

Men så overrasker jeg meg selv 

Tar på meg jakke og sko 

  Jeg går ut i novemberværet 

  Jeg skal på reunion 

 

Ester:  Så bra 

 

Fredrik: Vi sitter innerst i en bar, Ester og jeg 

 

Ester:  Vi kommer ikke til å kjenne deg igjen 

 

Kine:  Hva mener du? 

 

Ester:  Nei, du har blitt så … æh, glem det 

Er bare lenge siden 

  Hvordan går det med deg? 

 

Fredrik: Ja, hva skjer? 

 

Kine:  Fint 

  Det går fint 

 

Fredrik: Hva vil du drikke? 

 

Kine:  Jeg vet ikke 

 

Fredrik: Da blir det øl 

  Jeg går og kjøper  

 

  (Fredrik går litt vekk) 

 

Ester:  Har han ikke blitt kjekk? 

 

Kine:  Hva mener du? 

 

Ester:  Fredrik 

  Han ble nesten valgt inn på Stortinget nå sist 

 

Kine:  Oi 

 

Ester:  Ja, oi, ikke sant? 
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  Han gjør det sykt bra 

  Og så har han blitt skikkelig, jeg vet ikke, mann 

 

Kine:  Mann? 

(Ser på Fredrik) 
 

Ester:  Mhm. 

Synes ikke du? 

 

Kine:  Kanskje 

 

Ester:  Har du kjæreste, eller? 

 

Kine:  Nei, det … 

 

Ester:  ? 

 

Kine:  Nei. 

 

Ester:  Nei, nei. 

Ikke jeg heller. 

  Jeg dumpa typen for noen dager siden. 

 

Kine:  Er det sant? 

 

Ester:  Du vet, når man dater, er de kjempesøte 

  Og så, når man flytter sammen, kommer bavianen fram 

 

Kine:  Jeg prøver å le, men det blir bare sånn, “æ-hæ” 

  Ester ser rart på meg 

   

Fredrik: Jeg kommer til å kjøpe tre halvlitere 

  Bærer dem sånn her 

  Og så sitter vi der da 

Drikker og snakker om fortida 

 

Ester:  Innlandet Ungdomsteater 

   

Kine:  Jeg savner det, jeg 

 

Fredrik: Det var så bra 

 

Ester:  Husker dere at Miriam klikka hver gang  

noen glemte replikkene sine? 

Særlig meg da 

Jeg kunne stå på scenen og bare space ut helt 

  Mens jeg stirra ut mot publikum som en gås 

 

Kine:  Jeg synes du var flink, jeg 

 

Ester:  Yeah right 
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Fredrik: Det er sånn det skal være på amatørteater 

Ingen var perfekte, men vi var en bra gjeng 

 

Ester:  Det var vi 

  Helt til det med Kasper 

 

Kine:  Vær så snill, kan vi la være å snakke om Kasper? 

Jeg vet ikke om jeg orker 

  Kan vi ikke bare snakke om det som var bra? 

 

Ester:  Jeg har et fint minne 

 

Fredrik: Hva da? 

 

Ester:  Det var det siste stykket vi lagde 

  “Nå”, het det ikke det? 

 

Fredrik: Jo 

 

Ester:  Ah, jeg syntes det var så teit 

og så fikk jeg en skikkelig dusterolle, ikke sant, 

så jeg var egentlig bare negativ  

og syntes det var dritt å spille ho der som ingen kom til å like 

Men så var det ei dame i publikum, på andre rad* 

Med grått krøllete hår * 

og sånn fin mørkeblå jakke og perlekjede*  

Og midt i der, mens jeg strevde med å huske replikkene mine 

Og bare tenkte at jeg var en dass 

Så var det som om hun så gjennom rollen jeg spilte 

Rett inn i mitt dypeste, innerste 

Og så smilte hun 

Og det var så fint 

 (*Beskrivelsene endres til å passe en i publikum) 
 

Fredrik: Skål for dama med grått krøllete hår!* 

 

Ester:  Ja, for faen 

 

Fredrik: Ester og jeg kommer til å nå bunnen av første øl samtidig, 

  mens Kines øl er over halvfull 

 

Kine:  Jeg er ikke så vant til å drikke lenger 

 

Fredrik: Ikke noe stress 

 

Kine:  Likevel tar jeg glasset og heller i meg så mye jeg klarer 

  Det gjør vondt å kjenne boblene fra ølet presse på nede i magen 

  Jeg raper 

 

Fredrik: Der kom øl-brølet 
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Ester:  Imponerende, Kine 

 

Kine:  Sorry 

 

Fredrik:  Jeg river i en runde til 

 

Ester:  Skål 

 

Fredrik: Skål 

 

Kine:  Skål, ja 

 

Jeg prøver å henge med 

Merker at det begynner å snurre rundt 

 

Fredrik: Det er skikkelig fint å se dere igjen 

 

Ester:  Det er fint å se deg igjen også, Fredrik 

   

  (Et øyeblikk) 
 
  Deg også, Kine, selvfølgelig 

   

Hva driver du med nå, egentlig? 

  

Kine:  Ikke så mye 

  Mora mi er sjuk, så jeg besøker henne en del 

 

Fredrik: Så kjipt å høre at hun er dårlig 

 

Ester:  Ikke noe jobb da? 

 

Kine:  Jeg skriver litt artikler og sånt 

 

Ester:  Om hva da? 

 

Kine:  Jeg skriver om at naturen går til helvete 

 

Ester:  Men hvilke saker tar du opp? 

 

Fredrik: Ble det et avhør plutselig, eller? 

 

Ester:  Jeg er bare nysgjerrig 

 

Kine:  Det går fint 

 

  Jeg har skrevet litt om korallrevene 

  De er snart ødelagt 

  Så skriver jeg litt om varmen i India og Afrika 

Folk som tørster i hjel, sulter i hjel 
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I det siste har jeg skrevet om orangutangene 

 

Ester:  Hva skjer med orangutangene? 

 

Kine:  Snart ingenting 

De er nesten utrydda 

   

Fredrik: Det er så jævlig, altså 

 

Ester:  Orangutangene som er så søte 

 

Kine:  Det handler ikke om hvem som er søt 

Greia er, jeg er flau over menneskeheten 

Litt som når man er sammen med en gjeng på byen  

og de andre blir fullere og fullere  

og til slutt begynner å oppføre seg skikkelig kjipt 

Knuse flasker, spy på gata, skrike til folk 

Så, til slutt, kommer det noen fremmede bort til deg  

og spør om de der er vennene dine 

Og du vet ikke hva du skal svare 

De er jo det, ikke sant,  

men det er bare så pinlig å ha noe med dem å gjøre 

Akkurat sånn har jeg det med menneskene 

Vi er jo også en slags gjeng 

Og jeg ser for meg at det kommer noen utenfra  

noen som ikke er menneske,  

kanskje en orangutang,  

og lurer på om jeg har noe med den gjengen å gjøre 

Og jeg vet ikke hva jeg skal si 

Jeg har jo det 

Men hva skal jeg si til orangutangen?  

Sorry?  

Beklager at vi holder på å utrydde dere? 

Ha en fin dag? 

 

Ester:  Jeg lover å ikke knuse flasker og spy på gata 

 

(Fredrik ler) 
 
Fredrik : (Til Kine) Men jeg skjønner hva du mener 

 

Kine:  Jeg tror ikke at du skjønner hva jeg mener 

 

Ester:  Oi, nå skjer det noe her 

 

Kine:  Hvis du hadde skjønt hva jeg mente 

  ville du ha levd annerledes 

  Men du bryr deg kanskje ikke om at verden går til helvete? 

 

Fredrik: Selvfølgelig bryr jeg meg 

  Det er jo derfor jeg gikk inn i politikken 
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Jeg har bare ikke tro på individuelle løsninger 

  Jeg tror vi må finne politiske løsninger / fordi ellers vil ansvaret bare… 

 

Kine:  Hysj!  

Nei, bare vent, hysj!  

Jeg vet hva du skal si 

Men politikken funker ikke 

Det går for sakte 

Det er ikke nok 

 

Fredrik: Så hva synes du jeg burde gjøre? 

 

Kine:  Alt 

  Du må gjøre absolutt alt du kan 

  Alle må det 

Droppe bil, fly, kjøtt, du vet, de viktigste tinga 

Mindre forbruk 

Droppe barn, selvfølgelig / 

 

Fredrik: Barn? 

 

Ester: Hva har det med saken å gjøre? 

 

Kine: Å få barn er noe av det verste du kan gjøre? 

 

Ester: Hvorfor det? 

 

Kine: Økt forbruk vel 

 

Ester:  Å herregud, skal vi utslette oss selv nå? 

Kan du ikke bare skyte deg selv da,  

så slipper du å forurense noe som helst 

 

Fredrik: Den var litt drøy, eller? 

 

Kine: Jeg har faktisk vært inne på tanken 

 

Ester: Hallo, jeg mente det ikke, da 

 

Kine: Men du har helt rett 

 Verden hadde klart seg mye bedre uten oss 

 Noen hundre år kanskje, uten mennesker,  

så hadde planeten vært friskere enn på lenge 

Noen fargerike plastbiter ville fortsatt ligget her og der 

 til minnet om de syke, grådige apene som én gang herjet kloden 

 Ellers brytes det meste fort ned 

 Skogen trenger seg inn i byene 

Bryter opp asfalt og velter bygg 

 Tar over 

 Jeg synes faktisk det er skikkelig deilig å tenke på 

 En hjort, for eksempel, kunne ha tråkket stille og rolig  
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gjennom ruinen av hovedstaden vår 

 til lyden av fuglesang 

 Det hadde vært noe det 

 

  (Stillhet) 
 

Ester:  Jeg kommer til å tenke at du er sjuk i hodet 

 

Fredrik: Jeg kommer til å tenke at du er fascinerende 

 

Kine:  Jeg bare fortsetter å snakke 

 

Ester:  Jeg prøver å få samtalen over på noe annet / 

 

Kine:  Men jeg bare snakker og snakker og snakker 

 

Fredrik: Jeg kommer til å sette meg nærmere Kine 

 

Ester:  Jeg kommer til å himle med øynene 

 

Fredrik: Jeg kommer til å se på den tynne huden hennes 

  Jeg lengter etter det hun har 

   

Du er genuin, kommer jeg til å si 

 

Kine:  Jeg føler meg bare tom, kommer jeg til å si 

 

Ester:  Jeg kommer også til å føle meg tom 

Men jeg sier ingenting 

  Eller, jeg kommer bare til å si at jeg skal dra 

 

Jeg tror jeg går hjem, folkens 

   

Og så tar jeg på meg pelskåpa mi 

  Jeg håper Fredrik vil stoppe meg 

Men nei 

Kine ser på kåpa mi 

 

Det er falsk pels, kommer jeg til å si 

 

Så går jeg raskt ut 

  Alene 

 

Kine:  Og da er det bare oss to? 

 

Fredrik: Ja 

 

Kine:  Jeg kommer til å bli veldig, veldig full, ikke sant? 

   

Fredrik: Ja, det gjør du faktisk 
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Kine:  Og du vil følge meg hjem 

 

Fredrik: Stemmer 

 

Kine:  Er det da jeg kommer til å spy på gata? 

 

Fredrik: Ja 

 

Kine:  Jeg får spy i håret mitt 

  Nå er jeg en av dem jeg er flau over, kommer jeg til å si 

 

Men så prøver du å kysse meg? 

 

Fredrik: Ja 

 

Kine:  Herregud, Fredrik 

  Det kommer til å smake spy av leppene mine 

 

Fredrik: Jeg tenker bare at jeg må ta vare på deg 

  På samme måte som du tar vare på verden 

  

Kine:  Men så blir du litt ubehagelig 

 

Fredrik: Hæ? 

 

Kine:  Jeg synes du begynner å bli litt ubehagelig 

 

Fredrik: Jeg vil bare følge deg hjem 

 

Kine:  Du kommer til å holde meg hardt 

 

Fredrik: Ja 

 

Kine:  Og kysse meg 

 

Fredrik: Jeg vil si at vi kysser hverandre 

 

Kine:  Men jeg kommer til å si nei, ikke sant? 

 

Fredrik: Ja, og da kommer jeg til å stoppe 

Greit, kommer jeg til å si 

Selvfølgelig 

Jeg skal bare følge deg hjem, Kine 

Du er veldig full 

 

Kine:  Du følger meg hjem 

  Jeg vet nesten ikke hva vi snakker om på veien 

  Kommer vi til å snakke? 

 

(Fredrik løfter på skuldrene) 
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Jeg låser opp døra til blokka mi 

  Sier takk for nå 

  Lykke til med politikken og livet og sånn 

  Men du kommer ikke til å ville gå 

  Du sier du vil følge meg opp trappene 

 

Fredrik: Jeg passer på at du ikke faller 

 

Kine:  Du holder meg litt vel stramt 

 

Fredrik: Jeg bare passer på, ok? 

 

Kine:  Vi kommer fram til døra mi 

  Jeg sier at jeg må komme meg inn 

  Du holder meg fortsatt 

  Jeg kommer til å synes du er truende 

  Jeg synes dette er ubehagelig, Fredrik 

 

Fredrik: Det er virkelig ikke meninga 

  Jeg skal gå, ok? 

 

Kine:  Ok 

Bra 

 

Fredrik: Et kyss først? 

   

Kine:  Jeg kommer til å lene meg sakte mot deg 

Når du lukker øynene, dytter jeg deg vekk, hardt, så du faller 

Så låser jeg opp døra, kommer meg inn og låser bak meg 

Sånn, kommer jeg til å tenke 

Det gikk bra 

 

  Jeg går på badet 

  Vasker ansiktet mitt 

  Skyller munnen 

  Så kommer jeg til å begynne å gråte 

  Jeg ser på det ekle ansiktet mitt i speilet 

  November 

  November 

Jeg går til inngangsdøra, 

  åpner opp for å se om Fredrik er der 

   

Fredrik, roper jeg 

   

Fredrik?
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