Ödesskeppet
Ett kammarspel i sju scener,
inspirerat av Sutton Vane’s ”Outward Journey” (1923)
och filmatiseringen 1944 ”Between Two Worlds”
av Christian Lanciai (2019)

Personerna:
En hamnkapten
Ludwig, landsflyktig österrikisk pianist
Mabel, en passagerare
Jerry, amerikansk journalist
En tjänsteman
Elsa, Ludwigs hustru
Walter, steward
Robert
Ruben
Herbert, läkare
Doris
Harold
Benjamin
Handlingen äger rum i London under blitzen 1940
och ombord på ett fartyg.

Scen 1.
En hamnterminal. En grupp människor sitter och väntar tålmodigt på att något skall
hända. Ludwig dyker upp, skärrad och nervös, ser sig om som om han sökte en
utväg. En tjänsteman dyker upp, noterar hans nervositet, vänder sig till hela
gruppen.
Hamnkaptenen (till Ludwig) Sätt er bara ner och ta det lugnt. Ni kommer alla med.
Ludwig
Men jag har inget visum. Jag väntar på mitt visum.
Hamnkapteten Sätt er ner så länge. (vänder sig till dem alla)
Var inte oroliga. En bil kommer och hämtar er och för er till fartyget.
(Det hörs sirener och explosioner.)
Mabel (en äldre dam) Det är ett nytt bombanfall!
Hamnkaptenen Var inte oroliga. Ni hör till dem som kommer undan.
Jerry (smått berusad, reser sig) Vi vill komma iväg genast. Var är bilen?
Hamnkapten Var inte orolig. Den är på väg. Så fort den kommer fram tar den er alla
till båten, och ni är säkra.
Ludwig
Men jag har inte fått mitt visum ännu.
Hamnkaptenen Kom med här. Ni får följa med till passkontrollen. (Ludwig följer med
hamnkaptenen, som visar honom in till ett kontor.)
(till tjänstemannen på kontoret) Den här mannen saknar visum.
Tjänsteman Har ni pass?
Ludwig
Naturligtvis. Här är det. (överräcker sitt pass)
Tjänsteman (synar passet) Hm. Österrikisk medborgare. Intressanta stämplar från
Frankrike. Ni har varit aktiv i motståndsrörelsen där?
Ludwig
Ja, under flera år. Jag blev tyvärr tvungen att fly ur landet till sist.
Tjänsteman Ni har i alla fall kommit levande undan, och här är ni säker. Och nu vill
ni vidare till Amerika?
Ludwig
Ja, så fort som möjligt. Min hustru är amerikanska.
Tjänsteman Ni måste ändå själv ha visum som österrikisk medborgare, då Österrike
hör till de länder som vårt land befinner sig i krig med. Tyvärr kräver detta
byråkratisk pappersexercis.
Ludwig
Kan jag inte komma iväg genast? Det vore ytterst angeläget.
Tjänsteman Tyvärr inte. Handläggningen kommer att ta minst sex månader.
Ludwig
Jag kan inte stanna här och vänta så länge. Min situation är förtvivlad.
Jag kan inte klara mig här när London dagligen utsätts för paralyserande bombanfall.
Tjänsteman Jag beklagar. Vi kan ingenting göra. Ni måste ge er till tåls.
Ludwig
Ni ger mig ingen annan utväg.
Tjänsteman Ni är lycklig som klarat er levande ut ur Frankrike. Det är tyvärr den
bästa tröst jag kan ge er. Ni måste ge er till tåls. Har ni klarat er levande ut ur
Frankrike lär ni också överleva alla tyskarnas blitzräder mot London.
Ludwig
Tyvärr. Min situation är alltför förtvivlad för att ge mig någon ro till
tålamod. Jag måste vidare genast. Är det ingenting ni kan göra?

Tjänsteman Tyvärr. Många är i samma sits som ni. Även de måste vänta.
Ludwig
Men sällskapet här utanför? De ska med samma båt. Och de får bilskjuts
direkt till fartyget.
Tjänsteman De är alla brittiska eller amerikanska medborgare. De har sina papper i
ordning. De har inte medborgarskap i något fiendeland. Jag beklagar. Det ordnar sig
nog bara ni tar det lugnt och unnar er det tålamod som behövs.
Ludwig
Det går inte! (lämnar kontoret förtvivlad)
Hamnkaptenen (återinträder, talar till tjänstemannen) Kan ni inte göra ett undantag?
Han är en erkänd konsertpianist med internationell rang från Wien. Fastnar han här
kan det bli en tragedi.
Tjänsteman Han måste ge sig till tåls som alla andra.
Hamnkaptenen (skyndar efter Ludwig) Min herre, ni har väl ett hem eller någonstans att
bo?
Ludwig
Ja, jag har en tillfällig bostad.
Hamnkaptenen Gå hem då och ta det lugnt. Tänk på saken och slå er till ro med en
flaska rom, så vaknar ni på bättre humör imorgon.
Ludwig
Så enkelt är det inte. Detta var min sista chans. (skyndar vidare)
Hamnkaptenen (för sig) Bara han inte gör något dumt.

Scen 2. Ludwigs temporära lägenhet, ett ganska sjabbigt kyffe.
Ludwig (kommer instapplandes, en uppgiven man) Jag är förlorad. Vad har jag mera att
leva för? Allt är förlorat. Jag kan inte spela mera, för mina händer skakar efter alla de
upprivande erfarenheterna i Frankrike. Jag flydde till Frankrike efter att Österrike
fallit för nazismens diktatur och hoppades kunna fortsätta vara aktiv som musiker i
Frankrike, vilket gick bra, tills kriget började. Frankrike föll som ett korthus. Jag
gjorde gemensam sak med dem som inte gav upp, framför allt Artur Koestler, men
han klarade sig tidigt över till England. Jag blev kvar som partisan på heltid, vilket
kostade mig musiken. Min enda chans att återvinna musiken är att lämna kriget,
därför måste jag bort från England, men nu blir jag kvarhållen här i det oändliga av
byråkratin. Då har jag inget annat val.
(stänger för fönstrena och sätter på gaskranen i spisen, sätter sig bredvid den i hopp om att
det ska gå fort. Då ringer det på dörren, följt av enträgna knackningar.)
Inte nu! Vem kan det vara? (vet inte om han ska svara eller inte, när någon bryter sig in)
Elsa!
Elsa
Jag har sökt dig över hela hamnen! På hamnkontoret sade de att du gått
hem till dig. Gick det inte att få visum?
Ludwig
De bad mig vänta i sex månader. Jag kan få mitt visum om sex månader.
Elsa
Kan du vänta så länge?
Ludwig
Det vet du att jag inte kan. Jag måste bort från kriget.
Elsa
Förstod de inte vem du var? Förstod de inte att du var en internationell
pianist av världsrang och att du bara måste över till Amerika?

Ludwig
Vad betyder det? Kriget reducerar alla människor till dödliga offer.
Ingen kommer undan. Det hjälper inte hur begåvad eller vad du har uträttat eller
vad för rykte och status du har. Kriget tar alla med kvasten.
Elsa
Men det går inte!
Ludwig
Jag vet.
Elsa (känner lukten, ser den påsatta kranen) Men vad håller du på med?
Ludwig
Jag såg ingen annan utväg, Elsa. Jag är desperat. Jag kan inte uthärda
kriget och den värld som hängivit sig åt det.
Elsa
Det går över! Det är som en storm som man bara måste uthärda och
överleva! Du måste ge dig till tåls!
Ludwig
Det sade också hamnkaptenen. Tror du det hjälper? Jag är förlorad, Elsa.
Jag orkar inte längre. (visar sin hand) Se, Elsa! De skakar! Jag kan inte hålla dem i styr
längre! Jag kan inte koncentrera mig då bekymren hela tiden överfaller mig och
saboterar musiken! Jag klarar inte av det längre!
Elsa
Men du får inte ge upp! Det är det sista man får göra!
Ludwig
Jag vet, men jag är inte mer än mänsklig, och jag vet när min väg tar slut.
Elsa
Men där var ju andra på hamnkontoret också. De väntade alla på en bil
som skulle ta dem till fartyget. Vi skulle med samma fartyg. Det är bara vi som fattas.
Det måste finnas ett sätt för oss att klara oss ombord ändå.
Ludwig
Som fripassagerare?
Elsa
Som vad som helst! Det finns alltid plats i lastrummet!
Ludwig
Det är för sent, Elsa.
Elsa
Det är aldrig för sent! (trafik utanför tillsammans med alla bombkrevaderna)
Se, Ludwig! Där kommer vår bil! Våra medpassagerare skall alla med den! Vi måste
skynda oss ner och komma med!
Ludwig
Rädda dig du, min älskade, men jag är österrikisk medborgare och
politiskt en fiende till er.
Elsa
Prat! Ditt enda medborgarskap är musikens!
Ludwig
Säg det till passkontrollen. (En plötslig explosion utanför.)
Elsa (skyndar tillbaka till fönstret) Det var bilen! En bomb träffade bilen! Jag hoppas de
andra klarade sig undan!
Ludwig
Elsa, antingen ger du dig iväg nu och hinner med båten, eller också
stannar du kvar här och dör med mig.
Elsa
Du har således gett upp?
Ludwig
Ja, för detta livet. Mitt liv är förstört av kriget, och jag sitter fast i dess
dödsfälla, men du kan klara dig.
Elsa
Jag lämnar dig aldrig.
Ludwig
Dö då med mig. Jag känner att gasen börjar verka.
Elsa (omfamnar honom) Ludwig! Ge inte upp! Lev för musiken?
Ludwig
Vilken musik? Världspolitiken har dödat den. (slocknar)
Elsa (omfamnar honom fortfarande) Det här går inte. Vi kan inte acceptera detta. Men
jag kan inte överge dig. (lutar sig mot honom, sätter sin kind mot hans) Om du ger upp

måste jag följa dig, för jag vägrar att överleva ensam. Kom då, min älskade, och låt
oss ge oss ut på den eviga resan. (i sin omfamning av honom slocknar hon med honom)

Scen 3. Ombord på fartyget, på däck.
Elsa kommer med Ludwig.
Ludwig
Hur hamnade vi här?
Elsa
Jag vet inte. Vi bara är här.
Ludwig
Det verkar nästan overkligt.
Elsa
Men det är rätt fartyg, och vi är på väg till Amerika.
Ludwig
Var det du som fick mig ombord?
Elsa
Jag minns inte. Jag minns bara explosionen utanför och bilen som gick
upp i rök som alla våra medflyktingar skulle med, men på något sätt tycks vi ha
klarat oss ombord ändå.
Ludwig
Kanske hamnkaptenen lät mig löpa.
Elsa
Jag såg honom aldrig. Men vi kom definitivt iväg under exceptionella
förhållanden.
Ludwig
Som vad?
Elsa
I smyg. Fartyget är hemligt. Man får inte beträda andra områden
ombord än vårt passagerardäck, och man får inte ställa frågor till besättningen eller
befälet.
Ludwig
Vad är det för befäl?
Elsa
Jag vet inte. Jag har inte sett någon av det.
Ludwig
Det måste ju finnas någon befälsperson som står i kontakt med
passagerarna.
Elsa
Ja, det måste åtminstone alltid finnas en steward.
Ludwig
Vi får säkert träffa honom.
Elsa
Men inte ens han får säkert svara på frågor om fartygets position och
destination.
Ludwig
Det räcker att vi vet att vi är på väg till Amerika.
Elsa
Ja, vi får förmoda det. Ingenting annat är möjligt.
Ludwig
Ska vi gå in och se om vi hittar något folk ombord?
Elsa
Det måste finnas andra passagerare om inte annat.
Ludwig
Precis. (De går in i fartyget.)

Scen 4. Lobbyn.
Jerry (står vid baren när Ludwig och Elsa inträder) Välkomna, medpassagerare! Ni har
tur! Baren är öppen och välförsedd! Det är bara att välja vad man vill ha – allt ingår i
biljetten.
Ludwig
Så ni kom med ombord. Hur gick det med de andra som satt och
väntade? Vi trodde ni alla förolyckades i bilen som träffades av en bomb.

Jerry
De är alla här. Vi klarade oss allihop. Vi kom undan. Det är bara att fira.
Och här sitter vi nu som privilegierade passagerare i första klass på ett
kryssningsfartyg på väg till Amerika. Vi kan inte få det bättre.
Stewarden (vänligt) Vad får det lov att vara?
Ludwig
Är ni vår steward?
Jerry
Han heter Walter och är älskvärdheten själv. Han är bara här för att göra
överfarten så angenäm som möjligt för oss.
Walter
Behagas det något, Madame?
Elsa
Tack, jag tror en konjak skulle sitta bra.
Jerry
Och du då, flyktingfrände? Vad flyr du ifrån?
Ludwig
Varför tar du för givet att jag är en flykting? Jag hade kunnat stanna i
England.
Jerry
Vi är alla flyktingar här ombord. Det är därför vi är här. Jag har noga
utforskat fartyget, alltså de delar som vi har tillträde till. Vi är begränsade till vårt
däck och våra hytter och får inte försöka komma upp på kommandobryggan eller
någon annan avskärmad del av båten. Man kan säga att vi är fångar och inspärrade,
men vi har ju hela havet framför oss, och de delar av fartyget som är tillgängliga för
oss är alla de bästa: baren, restaurangen, lobbyn, salongen, våra hytter i första klass –
allt det bästa.
Elsa
Det låter för bra för att kunna vara sant.
Jerry
Ja, icke sant? Det är för bra för att kunna vara sant, men ändå kan vi inte
förneka att vi är här.
Ludwig
Vad har du fått veta om våra frihetsinskränkningar?
Jerry
Stewarden är den enda medlem av besättningen vi får tala med. Vi får
aldrig ens se någon av de andra. Men inom de bästa delarna av båten är vår frihet
total.
Elsa
Blir det middag?
Jerry
Ganska snart, tror jag. Den ingår i biljetten.
Ludwig
Hur fick ni biljetter? Jag fick aldrig något visum.
Jerry
Det löste sig. Vi som skulle med bilen som exploderade hade redan
biljetter. Hur ni kom ombord vet jag inte.
Ludwig
Det vet inte vi heller.
Jerry
Vad är det sista ni minns?
Elsa
Jag och min man var i min mans lägenhet. Han hade försökt komma
med er men hänvisats till en obestämd visumväntetid. Jag fann honom där. Medan vi
var där såg vi er bil komma och hämta er och hur den blev bombad och exploderade.
Vi trodde ni alla satt inne i bilen. Vi trodde först vi var lyckligt lottade som inte
kommit med den.
Jerry
Ja, ni är verkligen lyckligt lottade som är med oss ombord. Vi är ett
privilegierat gäng som kommit undan med blotta förskräckelsen. Men här är vi nu
och säkrare på havet än någon engelsman i land.
Ludwig
Men det förekommer ju ubåtar. Vi lever ju under krigets värsta terror
överallt och även på havet.

Jerry
Därför får vi aldrig visa något ljus när vi går ut. Därför går båten så tyst
och långsamt. Allt handlar om säkerhet.
Elsa
Är ni alla flyktingar?
Jerry
Nästan. Men på olika sätt. En är på flykt från rättvisan. En är på flykt
från sina kreditorer. En annan är på flykt från sina personliga problem.
Elsa
Och ni?
Jerry
Jag är inte på flykt. Jag reser hem. Jag är journalist och ämnar skriva ett
reportage om de stackars skeppsbrutna människorna ombord. Ni passar bra in i
bilden. (till Ludwig) Jag har förstått att ni varit med i franska motståndsrörelsen och
ådragit er psykiska skador av kriget och därför vill bort från det.
Elsa
Det är värre än så. Han är pianist och kan inte spela längre på grund av
skakningar.
Jerry
Post-traumatiskt stress-syndrom?
Ludwig
Ja, det kan kallas så.
Jerry Det är vanligt nu för tiden. De flesta lider av det, och de flesta går under i det.
Elsa
Det är därför Ludwig till varje pris måste bort från kriget.
Ludwig
Jag finner havet mycket lugnande.
Jerry
Passa på och njut. Det blir en lång resa, då skeppet seglar så långsamt
som möjligt.
Ludwig
Ja, man kunde tro det var ett sjukhusskepp.
Jerry
Det kanske det är, men vi får i så fall aldrig träffa de andra
avdelningarna och deras patienter. (Robert gör entré.) Här kommer Robert.
Robert
Det trodde jag väl, Jerry, att jag skulle finna dig här vid baren.
Jerry
Var skulle du väl annars ha kunnat hitta mig? Jag visste att du skulle bli
den första att dyka upp här, men dessa två hann faktiskt före.
Robert
Vilka är de?
Ludwig
Och vem är ni? Jag kan inte minnas att jag sett er bland de andra som
väntade på att bli körda till skeppet.
Jerry
Tillät mig att presentera honom. Robert är den maximala flyktingen.
Han är det mest typiska krigsvraket av alla. Han råkade illa ut i det förra
världskriget och har aldrig återhämtat sig. Han har aldrig funnit sig till rätta i
världen efter 1918 och aldrig kunnat vistas bland människor då han är alltför känslig
genom sin bestående krigsskada. De som drabbades av granatchock i det förra
världskriget är oräkneliga och samtliga är skadade för livet, och Robert är bara en av
dem. Hur kom du ombord, Robert?
Robert
Jag borde ha bombats i London tillsammans med alla de andra oskyldiga
som hamnade under bomberna, men på något sätt kom jag undan. Jag vet inte hur
jag hamnade här. Jag är som en malplacerad gäst på en fest som kommit fel och kan
inte orientera mig i den sköna nya värld som bara för att det första världskriget tog
slut efter bara fyra år beslöt att sätta i gång ett nytt värre världskrig som skulle vara
längre. Tro mig, det här kriget kommer att hålla på tills vi alla är döda. Men än så
länge är vi tvungna att överleva och uthärda helvetet hur litet vi än vill det, och tro
mig, vi kommer att få fan för det för att vi lever när vi borde vara döda. Sådant har

mitt liv varit ända sedan det förra krigsslutet. Jag accepterar inte den nya världen
och kan inte anpassa mig i den. Jag är omöjlig i den och anses och är stämplad som
en mer eller mindre galen utböling som inte har i denna världen att göra, men jag
menar mig veta bättre. Det är inte mig det är fel på. Det är världen. Den spårade ur
totalt 1914, och bara för att den funnit sig i sin urspårning och aldrig bemödat sig om
att försöka hitta vägen tillbaka har den själv satt i gång en ännu värre urspårning
genom ett nytt ännu värre världskrig. Har jag rätt eller har jag fel? Jag lever och säger
vad jag vet och förkunnar min sanning, och eftersom jag inte är död när jag borde
vara det har jag rätt. Hade jag fel, och hade världen rätt i att utdöma mig som
anakronism, så skulle jag inte vara här utan död. Men vilka är ni?
Elsa
Det här är den världsberömda konsertpianisten Ludwig Lewenhaupt,
liksom ni ett offer för kriget och ett vrak som slungats upp ombord på detta
sällsamma skepp som färdas som ett mysterium över havet, och även han lider av ett
post-traumatiskt stress-syndrom – han kan inte mera ge konserter, för hans händer
skakar efter krigsupplevelserna i Frankrike. Vi trodde vi skulle finna en säker fristad
i England genom vår vän Artur Koestler, men så började de bomba London, och
Ludwig nästan tappade förståndet när han blev nästan helt ifrån sig. Vi måste bara
lämna England, eftersom kriget nu kommit till England.
Robert
Ni flyr som alla andra.
Ludwig
Och som ni.
Robert
Men jag flyr inte världen. Jag flyr historien. Jag förnekar den och kan inte
acceptera den, jag förbannar den för vad den gjort med världen och mänskligheten,
och jag betecknar historiens gång som en meningslös universell bärsärkargång som
det mänskliga förnuftet bara inte kan acceptera och tolerera. Den som tänker måste
ta resolut avstånd från världen och historien. Den är inte för människorna längre och
för deras välfärd utan för deras destruktion. Världen och den mänskliga
civilisationen har blivit självdestruktiv, och därför förkastar och förbannar jag den,
för jag vill trots allt leva.
Ludwig
Har ni vänner i Amerika?
Robert
Inte som jag vet, men det struntar jag i. Jag litar på Jerry.
Elsa
Jerry är bara en självsvåldig och allmänt ratad journalist som bara kan
dricka.
Jerry
Tack för det. Jag känner mig hedrad och lika högt uppsatt som Robert
här som en obotlig krigsinvalid både kroppsligt men ännu mer i själen, för han kan
aldrig mer bli mänsklig.
Robert
Nej, det är mänskligheten som aldrig mer kan bli mänsklig. Därför tar
jag avstånd från mänskligheten för att jag vill vara mänsklig.
Jerry
Ett klokt beslut. Ge honom en dubbel, Walter.
Walter
Så gärna. (häller upp en dubbel whisky åt Robert)
Robert
Och du din godmodiga uppassare, vad spelar du för roll egentligen i
denna mystiska resa mot ingenstans? Du bara håller god min men torde veta allt om
fartyget som ingen av oss får veta.

Walter
Jag sköter bara mina plikter. Ställ inga frågor, så slipper ni få veta vad ni
inte vill veta.
Robert
Är det så enkelt? Är det den order du har fått? Litar befälet på dig att du
ska följa den regeln?
Walter
Min vän, jag har inget val. Jag bara sköter min sak. Sköt ni er, så sköter
jag er så att ni alla blir nöjda. Vad mer kan ni begära?
Robert
Den idealiska stewarden. Vad vet du om honom, Jerry?
Jerry
Ingenting mer än du. Han är en godmodig sfinx som förplägar oss och
gör det med den äran.
Elsa
Blir det middag snart, Walter? Vi börjar bli hungriga.
Walter
Alldeles strax. Jag tror de redan håller på att duka upp i middagssalen.
Elsa
Jag tror vi alla är ganska hungriga. Där får vi säkert träffa fler
passagerare.
Jerry
Det kanske börjar bli dags att dra sig ditåt. Vad säger du, Walter?
Walter
Sug på några drinkar till, så kan ni sedan sakta börja dra er ner till
middagen. Ni har all tid i världen och inga tider att passa, så det är bara att ta det
lugnt och njuta.
Elsa
Vad kan vi mer begära? Livet ombord börjar mer och mer likna den
idealiska existensen, i kontrast mot blitzen i London.
Walter
Det är kanske det som är meningen.
Robert (till Jerry) Jag tror att Walter vet något högst väsentligt.
Jerry
Jag tror han vet allt, men han får inte tala om det.
Walter
Min uppgift är att sköta om er till ert eget fromma, inget annat. Och jag
gör det gärna.
Jerry
Då kan vi gott unna oss några drinkar till, eller hur, Robert?
Robert
Absolut.
Jerry
Kom, Ludwig och Elsa, och håll oss sällskap. Ni tål väl sprit?
Ludwig
Jag tackar aldrig nej till ett glas vitt vin.
Elsa
Inte jag heller.
Jerry
Så ska det låta! Ursäkta att jag håller mig till whisky.
Robert
Whisky är universalmedicinen som världens främsta livselixir. Jag håller
med dig, Jerry. (Alla får sina drinkar.)
Jerry
Skål då! (De skålar tillsammans.)

Scen 5. Middagssalen.
Gästerna kommer gradvis in och placerar sig, alla med ansiktena utåt mot publiken.
När de satt sig börjar de gradvis förse sig med mat från buffén, vänligt ledda av
stewarden, som dirigerar det hela. Ingen annan personal är synlig.
Allmänt småprat, tills alla har satt sig bekvämt med rågade portioner.
Walter
Ni är alla hjärtligt välkomna. Det är rederiets uppriktiga önskan att ni
alla skall må så väl som möjligt under resan och aldrig sakna något, allra minst mat
eller dryck.

Ludwig (reser sig) Tack, Walter, men nu när vi alla är här och församlade och det inte
tycks infinna sig någon mera vågar jag ställa frågan öppet till er alla: Är det någon av
er som vet hur han eller hon alls kom ombord?
Mabel
Vi har väl alla våra biljetter.
Jerry
Ludwig och hans fru kom ombord utan biljett.
Walter
Tillåt mig att besvara frågan och skingra alla frågetecken i saken. Ja, ni
har alla era biljetter, och ni kom alla ombord i sista minuten, medan Ludwig
Lewenhaupt och hans hustru höll på att komma på efterkälken, men då skeppet var
unikt och särskilt iordningsställt för att transportera passagerare i yttersta nödläge
över till Amerika från det överhängande hotet i England med dagliga och nattliga
bombräder över London, gjorde befälet ett undantag och lät även herrskapet
Lewenhaupt komma med fastän de inte ens hade giltiga visumhandlingar.
Ruben
Är det någon som minns något av formaliteterna vid påstigningen
ombord?
(Alla tittar på varandra som i ett försök att få ett svar av grannen,
medan de alla mer eller mindre skakar negativt på huvudet.)
Det var det jag misstänkte. Ingen vet något, och vår steward vägrar svara på
frågor.
Walter
Jag får inte svara på frågor. Det är för ert eget bästa.
Mabel
Bilen vi skulle med exploderade ju. Det kan ha gett oss alla något av en
chock. Efter en chock är det få som minns någonting av saken.
Ruben
Ni menar att ni alla skulle ha drabbats av samma chock och mer eller
mindre som chockade sömngångare ha tagit er ombord?
Herbert
Jag råkar vara läkare. Det är ett känt faktum, att råkar man ut för en
chock utplånas minnet av allt som ledde fram till chocken tills man vaknar upp ur
den efteråt. Till exempel, om en pojke blir träffad och blixten ute på landet kan han
sedan vandra omkring hela natten utan att veta vart eller var han är, tills han vaknar
upp efter att chocken har lagt sig.
Jerry
Robert, du blev ju chockad för livet av det förra världskriget, då du
aldrig kommit över din granatchock. Kan det ha varit så, att vi blev för chockade av
bombnedslaget på bilen vi skulle med för att efteråt kunna veta vad vi gjorde och
sålunda vallades ombord som sömngångare?
Herbert
Robert vet vad chocker kan ställa till med, och jag vidimerar att det kan
ha varit just så som du framlägger, Jerry. Vet ni någonting om proceduren för
passagerarna innan fartyget kastade loss, Walter?
Walter Jag kan intyga att ni alla vallades ombord. Vi fick helt enkelt ta hand om er.
Herbert
Är svaret tillfredsställande, herr Lewenhaupt?
Ludwig
Någorlunda.
Elsa
Och då skulle alltså vi ha kommit med så att säga på sladden.
Walter
Ja. Men det enda viktiga är att ni lever och att ni mår väl ombord. Förse
er nu ordentligt. Om något tar slut kommer det strax att fyllas på.
Doris
Det förklarar inte mysteriet hur vi alla kunde överleva bilbomben.
Jerry
Ludwig och Elsa var inte med i bilen.

Doris
Men alla vi andra var.
Herbert
Minns ni bomben, Doris?
Doris
Jag minns skräcken inför hur vi hörde bomben tjutande störta ner, och
jag tror vi alla visste att den måste träffa oss eller åtminstone strax i närheten. Var
den slutligen träffade vet jag inte och minns jag inte.
Herbert
Men ni minns att ni tog er levande ur bilen?
Doris
Nej, jag minns ingenting efter att bomben tjutit färdigt.
Herbert
Det bekräftar mina teorier.
Harold (reser sig) När vi ändå håller på att undersöka anledningen till vår sällsamma
belägenhet här måste jag få ställa er alla några frågor, för vi vore inte alla här om vi
inte hade något gemensamt. Åtminstone är jag övertygad om att ödet fungerar på
det sättet. Min första fråga är: känner ni också som jag, eller någon av er, att vi har
hamnat i något som närmast liknar ett Limbo?
Mabel
Limbo? Vad är det?
Ludwig
Det är helvetets förgård. Där hamnar alla de som varken hamnar i
helvetet, himmelen eller skärselden. Där finns alla rättfärdiga hedningar från före
Kristi tid. Det är som ett vacuum. Hur känner ni det som?
Harold
Min känsla är av en existens som varken är liv eller död.
Jerry
Men för tusan, vi har ju allt här ombord! Vår existens här är rena
paradiset! Vi får alla äta oss mätta och bara av vad som är gott, vi får dricka oss
otörstiga i obegränsade kvantiteter av vilka ädla drycker som helst, och vi har en
gudasänd steward som vinnlägger sig om att bara förgylla livet för oss så länge vi är
ombord. Gud vet vad som sedan väntar oss för helveten när vi stiger i land. Kanske
kriget också kommer till Amerika så att vi får fly vidare till Sydamerika.
Harold
Då kommer jag till nästa fråga. Ni, Jerry, är ensam ombord, och ingen av
er har tagit med er någon familj, utom ni, herr pianisten, som fått er hustru med er.
Men alla ni andra verkar precis som jag vara helt ensamstående. Hur är det? Har ni
släktingar i Amerika som tar hand om er när ni kommer i land? Har ni några
närmast sörjande kvar í England om vårt fartyg plötsligt skulle bli torpederat av en
tysk ubåt? Vilka av er har någon familj alls?
Doris
Jag är ensam. Det ska gudarna veta. Jag lämnade England för att äntligen
bli av med alla karlar.
Mabel
Jag är änka och har inget kvar att leva för utom en dotter i Amerika.
Harold
Och ni andra* Är ni också ensamstående? (De flesta nickar.) Det var det
jag trodde. Ödet har fört oss samman på en resa som verkar leda ut i tomma intet,
och ingen av oss förstår riktigt hur hon hamnade ombord. De flesta tycks ha klarat
sig som genom ett under från en bombad taxi som ingen vet om den klarade sig hit
eller inte, men ombord kom vi alla. Vi står inför ett ofantligt mysterium som omfattar
oss alla och som det kanske är vår uppgift, tilldelad oss av ödet, att lösa.
Ludwig
Åtminstone att gå till rätta med.
Benjamin
Herr Lewenhaupt, ni är ju en berömd pianist. Hur vore det om ni skulle
spela litet för oss? Vi har en fin flygel här i salen, och vi saknar underhållning, medan
alla vet att ni är kvalificerad som pianist. Vill ni inte?

Ludwig
Jag lider av en svår skada efter sviterna av kriget och dess chocker i
Frankrike, som gjort mig darrhänt, och jag kan inte längre spela felfritt.
Jerry
Vad spelar det för roll bara ni spelar?
Ludwig
Men det är pinsamt. Jag vill inte att andra skall höra när jag spelar fel.
Herbert (går fram till honom) Låt mig se på era händer. (Ludwig räcker fram sina händer.)
Ursäkta mig, herr Lewenhaupt, men jag kan inte se den minsta darrning i era händer.
Ludwig (synar själv sina händer närmare. Efter en stund:) Vid min själ, jag tror
skakningarna upphört.
Herbert
Det måste vara den hälsosamma havsluften.
Elsa (kommer fram och ser också händerna) Du skakar inte alls! Det är sant! Det har gått
över!
Jerry
Alltså kan han spela för oss.
Benjamin
Vi ska inte tvinga honom, men åtminstone kunde han försöka.
Ludwig
Ni har bett om det. Ni tar risken. Jag ansvarar inte för följderna. (går ut
till flygeln och sätter sig utom synhåll och börjar spela, försiktigt först, sedan djärvare:
Chopins ballad i G-moll)
Jerry
Jag visste att han kunde spela.
Benjamin
Det visste vi alla.
Doris
Jag kan inte höra att han spelar fel.
Herbert
Om han gör det maskerar han det väl. Alla pianister spelar fel ibland,
men om de är goda märks det inte utom av dem själva.
Elsa
Jag är så glad för hans skull. Han har återfått greppet och anslaget. Nu
kan han fortsätta spela hela resan som om kriget aldrig varit.
Mabel
Om han kan spela så att vi glömmer kriget kan ingen spela bättre.
Elsa
Det är det han gör.
(Ludwig har avbrutit sig efter den första genomföringen och kommit in igen.)
Benjamin
Sluta inte! Spela mera!
Ludwig
Jag måste hämta mig emellan. Jag har inte spelat det stycket på väldigt
länge. Jag behöver öva mera.
Elsa
Här kan du öva varje dag.
Ludwig
Jag vet, och det tänker jag göra.
Harold
Med er musik har ni fört oss direkt ut i evigheten.
Ludwig
Tacka Chopin för det.
Harold
Nej, vi har er att tacka för det, ty det är ni som levandegjort Chopin.
Ludwig
Han har aldrig dött.
Harold
Men jag hoppas ni fortsätter hålla honom levande.
Ludwig
Lyckligtvis är det många fler än jag världen över som bemödar sig om
den saken.
Herbert
Jag är glad för er skull att era skakningar är över.
Ludwig
Det är som ett mirakel. Det måste vara den goda sömnen till havs. Ända
sedan jag kom ombord har jag sovit gott alla nätter, medan jag tidigare alltid hade
hemska mardrömmar eller inte kunde sova alls.
Herbert
I likhet med så många andra som berörts av kriget.

Elsa
Du har inte tagit efterrätten ännu, Ludwig.
Ludwig
Nej, jag kom just tillbaka för att göra det. Sedan skall det smaka gott med
en kopp kaffe.
Benjamin
Gudadrycken framför alla andra.
Ludwig
Jag är benägen att hålla med er.
Jerry
Vad är det för fel på whisky?
Benjamin
Det är inget fel på whisky, men kaffe är mera välgörande i det att det
inte är lika berusande.
Jerry
Menar ni då att berusning inte är välgörande? Kan det vara fel? Betänk
vår situation! Vi har sluppit levande från Englands bombhelvete men inte sluppit
kriget för det! Vi färdas i hemlighet över Atlanten med släckta lanternor som ett
spökskepp om natten och i långsam fart för att motorerna inte skall väcka ubåtars
uppmärksamhet, som längtar efter att få sänka vilka fredliga engelska skepp som
helst. Vi kan bli sänkta i vilket ögonblick som helst. Vi seglar inte ens i konvoj. Och är
det då fel och ohälsosamt att dricka sig berusad? När skeppet ännu till bjuder på det?
Benjamin
Det har jag inte sagt.
Jerry
Men ni föredrar tillnyktringskaffe.
Benjamin
Min vän, drick för all del hur mycket ni vill av vad ni vill, men låt mig
dricka mitt kaffe.
Jerry
Jag ville inte hindra er.
Benjamin
Och jag ville inte hindra er.
Jerry
Då är vi överens.
Benjamin
Herr steward, jag kan inte nog förundra mig över skeppets generositet
mot sina tappra passagerare. Ni bjuder på en överdådig middagsbuffé och drinkar i
obegränsade kvantiteter och ursäktar det med att det ingår i biljetten, men ärligt talat
tvivlar jag på det. Vår biljett sade ingenting om att middag och drinkar ingick. Er
generositet ger mig nästan intryck av att vara avsiktlig som om det ändå vore
ofrånkomligt att vi alla skulle dö ombord eller att detta skulle vara vår sista resa. Kan
ni förklara denna svårförståeliga generositet för mig?
Walter
Ärligt talat förstår jag den inte riktigt själv. Jag vet bara att jag har mina
direktiv, och då de ändå är absolut positiva och uppbyggliga har jag ingenting emot
att följa dem till punkt och pricka.
Benjamin
Så ni kan inte hjälpa oss lösa mysteriet?
Walter
Vilket mysterium?
Benjamin
Det som Harold talade om, varför vi alla är här, hur en gemensam
nämnare ändå tycks ha fört oss samman, vad som egentligen hände med taxibilen
som exploderade som ändå förde oss ombord, det faktum att ingen minns
incheckningen, som om vi alla smusslats ombord, och allt annat mystiskt ombord. Ni
är ju faktiskt det enda befäl ombord vi någonsin sett röken av.
Walter
Det ingår i bestämmelserna. Just för att ni är benägna att ställa frågor om
er belägenhet hålls ni av säkerhetsskäl berövade all möjlighet till kontakt med dem
som styr fartyget.

Benjamin
Det enda som jag kan konstatera som något säkert med vår resa är det
faktum att vi ändå seglar framåt.
Walter
Alltid något.
Benjamin
Men kommer vi fram till Amerika?
Walter
Det får vi se då.
Benjamin
Ja, det tar väl några dagar och några till, med den snigelfart vi färdas
med.
Walter
Som väl är så är vädret gynnsamt. Jag har hört goda väderprognoser för
hela resan.
Benjamin
Skönt att veta att vi i alla falla inte kommer att köra på något isberg.
Walter
Det är nog det sista som kan hända oss.
Benjamin
Det låter betryggande.
Harold (kommer fram) Vad säger stewarden? Kan han hjälpa oss till rätta i det stora
mysteriet?
Benjamin
Han är mycket hjälpsam men gör bara mysteriet svårare.
Harold
Vad tror ni själv? Hur kom ni själv hit?
Benjamin
Jag smet från mina kreditorer. Jag var bankrutt, och alla ville flå mig
levande. Jag hade inget kvar att ge. Det var bara att smita iväg med första bästa
atlantjätte.
Harold
Och ingen familj?
Benjamin
Min hustru lämnade mig för länge sen, och mina damer har alltid lämnat
mig.
Harold
Ett vanligt öde hos oförbätterliga ungkarlar. Var ni lyckligt gift?
Benjamin
Inte alls.
Harold
Då var det väl lika bra att hon lämnade er.
Benjamin
Ärligt talat, jag brydde mig inte om det. Det var mig tämligen likgiltigt
om hon lämnade mig eller hängde kvar vid mig. Vi hade haft vårt lilla roliga, och det
hade tagit slut med tiden.
Harold
Och era andra damer gjorde på samma sätt?
Benjamin
Ja, men de tröttnade tidigare.
Harold
Jag anser alla ungkarlar lyckligt lottade för att de är ungkarlar och kan
stå ut med det. Känner ni er aldrig ensam och i saknad av fruntimmerssällskap?
Benjamin
Säger inte Bibeln: ”Det är inte bra för mannen att vara ensam.” Jo, visst
känner jag mig ensam, men ändå är jag hellre det än fast för något rivjärn.
Harold
Jag kunde nästan säga det samma.
Ludwig (till Elsa) Harolds framträdande gav mig något att tänka på. Har du lust att
följa mig med ut ett tag?
Elsa
Jag tackar aldrig nej till möjligheten till frisk luft.
Ludwig
Då tar vi en paus. Vi kan fortsätta delta i banketten senare. Kom!
(De går diskret ut.)
Scen 6. På däck.
Elsa

Vad var det du kom att tänka på?

Ludwig
Vad Harold gjorde där inne var att ifrågasätta hela vår existens. Det fick
mig att undra och börja tänka efter.
Elsa
Vad kom du fram till?
Ludwig
Det vet jag inte ännu, och det var det jag ville diskutera med dig. Kanske
du har samma känslor, aningar och förnimmelser. Jag kan inte riktigt orientera mig i
dem ännu.
Elsa
Berätta!
Ludwig
Harold poängterade att vi alla har något gemensamt, vår ensamhet, vår
utsatthet, vår brist på familjer, och de underliga omständigheterna kring att vi
hamnade här.
Elsa
Berätta, hur obehagligt det än kan vara.
Ludwig
Vi vet ju inte själva hur vi egentligen kom hit. Vi minns inte. Samma är
det med de andra. De verkar alla ha kommit med bilen, men ingen vet hur de kom ut
ur den när den exploderade. Vi såg ju faktiskt från fönstret hur den bombades och
brann.
Elsa
Vi kunde inte se om våra vänner var ombord i den.
Ludwig
Nej, det kunde vi inte, och det lämnar alla möjligheter öppna. Men tänk
då på vår egen situation. Jag hade satt på gaskranen, och gasen strömmade för fullt,
jag skulle ha dött, om inte du plötsligt kom in. Det avbröt min föresats, men kom vi
någonsin för oss att stänga av gasen?
Elsa
Nej.
Ludwig
Där har vi det.
Elsa
Men när bilen exploderade utanför gick ditt fönster sönder, och vi gick
dit för att se vad som hänt. Det borde ha avbrutit gasningen av rummet.
Ludwig
Men tänk om det inte gjorde det tillräckligt. Tanken som slog mig, var
inför Harolds anförande, med påtalandet av det overkliga i allas vår situation
ombord, som han liknade vid en existens i Limbo, att – tänk om vi alla är döda?
Elsa
Vad menar du?
Ludwig
Tänk om vi alla hamnat i en existens efter döden? Tänk efter. Vi borde ha
dött av gasförgiftningen, vi var ju redan ganska omtöcknade när bilen exploderade,
och alla som satt i bilen borde ha brunnit upp i den. Tänk om de gjorde det. Ingen av
oss var beredd på döden, utom möjligen jag, som tänkt på självmord redan länge.
Men så kom du och fick mig på bättre tanker och så att säga återkallade mig till livet
och lusten att leva. Tänk om vi alla blev hängande någonstans mellan livet och
döden? Vi avbröts alla i vår avsikt att rädda våra liv – och hamnade här.
Elsa
Menar du att möjligheten finns att vår existens och vi alla är overkliga?
Ludwig
Ja, jag vill gärna undersöka den möjligheten.
Elsa
Det är omöjligt. Faktum är ju att vi alla är verkliga. Vi äter och njuter av
god mat och drycker. Vår steward är verklig fastän han varken var med i bilen eller
uppe hos oss. Vi hade aldrig sett honom tidigare. Skeppets alla skyddsåtgärder för
att undvika att bli uppmärksammade av ubåtar är helt normala. Vi får inte glömma
kriget och dess ohyggliga verklighet. Att befälet vidtagit extra säkerhetsåtgärder
egentligen bara för att skydda oss är också logiskt. De lämnade oss i alla fall en

steward att ta hand om oss. Och din musik. Om någonting är verkligt är det den. Du
kan spela igen och bättre än någonsin, vilket du själv attribuerar till den friska
havsluften och att du kan sova gott för första gången på länge. Nej, Ludwig, allting
är övertygande hur overkligt och underligt det än är. Det är verkligheten som är
extremt absurd och inte vi.
Ludwig
Men är det inte litet för bra för att vara sant? Vi kom ombord utan
biljetter och bjuds ändå på samma byffé och obegränsade bartillgång som alla andra.
Och hur sällsam har inte vår resa hittills varit? Dimmorna har aldrig lättat, vi har
aldrig sett horisonten ännu, och de gör att vi liksom svävar på moln hela tiden, vilket
accentueras av att båten går så mjukt och nästan overkligt tyst. Allt ombord är som
en dröm. Och det vet jag om drömmar, att de ofta kan förefalla verkligare än
verkligheten. Man kan känna dofter i drömmen, man kan uppleva nära relationer
och materiella föremål, det finns alltid något konkret i drömmen som länkar den till
verkligheten hur absurd och ologisk drömmens berättelse och intriger än kan vara,
och så är det också med livet här ombord.
Elsa
Jag tror ändå mera på din musiks verklighet än på vår verklighets
verklighet. Har vi inte varandra? Älskar vi inte varandra? Känner vi inte när vi
kramas, och upplever vi inte varandra som mer än verkliga i vår intellektuella
samvaro här ute på däck? Känner vi inte den friska luften? Nej, Ludwig, allting här
är verkligt och verkligare än någon dröm kan vara.
Ludwig
Jag hoppas du har rätt.
Elsa
Ska vi gå in till de övriga, innan de börjar undra var vi är, och kanske
blir oroliga för att vi hoppat över bord?
Ludwig
Det är nog det sista vi lär göra, i synnerhet med tanke på att vår
undersökning av denna extraordinära verklighet egentligen bara har inletts.
Elsa
Låt oss fullfölja den och höra vad de andra kan ha att säga om saken.
Ludwig
Jag misstänker att de alla är lika konfunderade och undrande inför
situationen som vi.
Elsa
Det misstänker jag också.
Jerry (visar sig) Ursäkta att jag avbryter. Så ni tror att vi alla är döda?
Ludwig
Nej, vi bara undrar.
Jerry
Tror ni att vi någonsin kan få någon klarhet i saken? Livet är ju i själva
verket lika overkligt och otroligt som döden.
Ludwig
Ser du dem som två olika dimensioner av samma existens?
Jerry
Ungefär så. Men för att närmare förklara mig: de andra blev oroliga över
att ni dröjde här ute så länge och bad mig gå ut och kolla att ni fanns kvar och inte
hoppat över bord.
Ludwig
Ingen har väl anledning att göra det på en resa som denna.
Jerry
Jag menar det. Samtidigt vore det väl onödigt om vi alla redan är döda.
Ludwig
Du fäster något avseende vid den teorin?
Jerry
Den är lika intressant i sin absurditet som hela vårt liv ombord. Den kan
inte uteslutas, hur overklig den än är.
Elsa
Den är omöjlig. Ludwig kan ju spela piano.

Jerry
Du menar att det är beviset för att vi inte är döda? Det är onekligen ett
starkt argument. Men vem kan inte spela piano hur bra som i helst i sömnen och
drömmen?
Elsa Men ni hörde alla hur Ludwig spelade. Skulle ni då alla ha haft samma dröm?
Jerry
Ni kunde inte vara mera övertygande, madame Lewenhaupt. Ändå vill
jag inte direkt utesluta teorin att vi alla skulle vara döda, mest för att den är
bestickande och intressant. Det blir intressant att höra de andras uppfattningar om
saken.
Ludwig
Ska vi gå in och höra efter? Vi var ändå redan på väg in.
Jerry
Absolut. Låt oss göra de andra sällskap i baren. De borde alla vara där nu.
Ludwig
Då kan också stewarden delta i diskussionen.
Jerry
Precis! Efter er, mitt herrskap!
(De går alla tre in igen.)

Scen 7. Vid baren.
Bankettscenen är borta. I stället står alla och hänger vid baren.
Jerry (kommer in med Ludwig och Elsa i släptåg) Hallå, allesammans! Vår pianist här har
fått en utmärkt idé! Han tror att vi alla är döda!
Benjamin
Vilken befängd idé! Är det sant?
Mabel
Det har jag misstänkt hela tiden. Jag visste att jag aldrig mer skulle få se
min dotter; kommer jag fram till Amerika är hon säkert död.
Doris
Menar ni allvar?
Ludwig
Nej, det är bara en teori och en möjlighet, som jag fick genom Harolds
intressanta slutsatser. Jag helt enkelt följde hans tankespår och drog konsekvenserna.
Harold
Jag har faktiskt varit inne på samma möjlighet själv. Tänk om vi faktiskt
alla är döda och att det är därför vi är här? Tänk om vi alla förolyckades i den där
bilen och helt enkelt bara har förträngt minnet?
Robert
Men skeppet är ändå verkligt, och vi lever. Vi andas, och jag känner av
precis samma smärtor och skador av det förra världskriget som innan jag kom
ombord. Jag vet inte hur jag kom ombord, men jag vet att jag kom ombord, och jag
tror inte att någon av oss kan förneka den saken.
Doris
Men tänk om vi verkligen alla är döda och har hamnat, som Harold
säger, i Limbo, i ett ingenmansland mellan livet och döden. Ingen av oss var ju
förberedd på döden, vi var alla inställda på att komma ombord, och så kom den där
bomben och slog ner rakt på bilen. Var vi inte alla med i den bilen?
Harold
Era tankegångar är helt relevanta, Miss Doris. Ingen kan bestrida att ni
tänker rationellt.
Robert
Men har vi alls någon möjlighet att få reda på sanningen?
Benjamin
Det skulle väl vara om någon av befälet kunde närmare informera oss
om saken.
Elsa
Den enda representant för befälet som tillåtits oss är vår steward här.

Harold
Nåväl, herr steward, har ni något att säga till våra spekulationer.
Walter
Jag tror att det är bäst för er alla att ni fyller på med en drink.
Jerry
En utmärkt idé! Lösningen på alla problem! Tänk på saken medan ni
dricker och mår bra, så kommer ni på bättre tankar sedan! Det kunde inte vara
bättre! (får sitt glas påfyllt)
Benjamin
Jag tror verkligen att vi alla behöver en grogg.
Harold
Men vad stödjer ni era intressanta teorier på? Har ni något belägg för
dem?
Ludwig
Nej, bara indicier. Hur vår resa är höljd i mystifikationer. Det dimmiga
vädret som aldrig lättar. Vi har aldrig fått se havet ännu. Vår isolering på vårt eget
däck utan möjlighet till kontakt med andra däck, någon annan befälsperson än
stewarden, den sällsamma generositeten för vårt välbefinnande utan anledning, den
genomgående overkligheten i det hela, och inte minst att vi tillåtits lägga ut utan
konvoj totalt oskyddad och utsatt för vilka ubåtsattacker som helst på ett hav som
kryllar av fientliga ubåtar, medan ingen har sänkt oss.
Jerry
Vänta bara. De kommer nog.
Benjamin
Vi går så tyst och i skydd av ensamheten varför vi därför liksom
passerar obemärkt förbi på detta stora hav. De tyska ubåtarna är ju bara intresserade
av konvojer.
Harold
Men varför detta enastående privilegium att åtnjuta specialskydd och
liksom vara speciellt utvalda för att oantastligt föras över på krigets hav av bara
mörker och död och mot en okänd destination…
Doris
Är det inte Amerika?
Harold
Jo, formellt är det det, men vi är långtifrån där ännu. Alla dessa
sällsamma för att inte säga unika omständigheter får mig att i högsta grad ta er teori
på allvar, herr Lewenhaupt.
Ludwig
Det är likväl bara en teori.
Harold
Men ingenting motsäger den – än så länge.
Benjamin
Ni har ännu inte velat närmare kommentera våra spekulationer, Walter.
Walter
Ju mindre sagt om er och världens situation, desto bättre.
Benjamin
Det indikerar att ni vet någonting.
Walter
Ja, jag vet för mycket.
Benjamin
Och ni kan inte avslöja något av vad ni vet ens till vårt fromma?
Walter
Ni får bida tiden an. Allt löser sig med tiden. Under tiden är det bästa
råd jag kan ge er, var glada att ni lever.
Jerry
Det åtminstone köper jag utan vidare och ämnar jag fira tills jag slocknar
av naturliga skäl. (fyller på sitt glas)
Walter
Och det gör ni rätt i. Jag önskar att era medpassagerare också kunde
ägna sig åt samma princip.
Jerry
Ge dem bara lite tid, så kommer de på bättre tankar och från sina
deprimerande spekulationer om döden och vår belägenhet, och så glömmer de att
bekymra sig.

Walter
Det kan jag försäkra er alla, att er belägenhet åtminstone inte är
någonting att bekymra sig för.
Doris
Men kommer vi fram till Amerika?
Walter
Det får ni se.
Harold
Allt här är så symbolistiskt. Vi är nästan som ett representativt sällskap
för hela mänskligheten i dess nuvarande tillstånd, mellan liv och död, mitt i
brinnande krig, i ett historiskt skede som fullkomligt kommit av sig och bort från
verkligheten, medan ingen vet vad detta kommer att leda till.
Jerry
Det är lika bra det.
Ruben
Är det? Menar ni, Jerry, att okunnighet om faktiska förhållanden är
något att betrakta som positivt och eftersträvansvärt?
Jerry
Det har jag inte sagt.
Ruben
Men det är vad era ord innebär.
Jerry
Upplys oss då om faktiska förhållanden, om ni vet bättre.
Ruben (vänder sig till alla) Det är mycket som talar för sannolikheten i Harolds och
Ludwigs tendenser. Om man då skall dra de yttersta konsekvenserna av vad som
framkommit och vad allting tyder på, kommer jag fram till följande slutsats: att det
mycket väl kan vara riktigt att vi alla är döda och hamnat i en limboexistens mellan
liv och död som varken är det ena eller det andra, som det ofta skildrats att blivit
sådanas öden som avlidit mitt i sin verksamhet och fastnat i en osalig existens utan
att kunna kommunicera med verkligheten och förklara vad som hänt dem och kunna
åtgärda vad allt de lämnat ofullbordat bakom sig. Vi kan alla mycket väl ha hamnat i
ett sådant kosmiskt vacuum av ingenting, av varken liv eller död, som spöken och
osaliga andar, som bara fått drömmar att trösta sig med. Jag vill inte hävda att det är
så, men om det skulle vara så tror jag aldrig att vi kommer att anlända till Amerika.
Vi blir fast på detta mystiska fartyg för evigt och kommer inte ur fläcken, för evigt på
väg mot en okänd destination utan att någonsin komma fram eller få veta vad
destinationen eller avsikten var. Vi kommer då aldrig att få någon kontakt med
befälet eller någon annan i sinnevärlden, utan vi kommer för alltid att röra oss i
dessa små cirklar kring baren och våra hytter, matsalongen och sittsalongen och
aldrig kunna komma vidare i våra spekulationer. Är det så det förhåller sig, steward?
Walter
Jag är bara steward. Jag vet ingenting.
Ruben
Hur hamnade ni själv här?
Walter
Det har jag alltid undrat.
Ruben
Har ni någonsin träffat befälet?
Walter
Ni ställer för svåra frågor.
Ruben
Det är inget svar på frågan.
Mabel Ni måste väl kunna svara på om ni någonsin haft något med befälet att göra?
Walter
Jag vet bara att jag är här för att göra tillvaron för er så dräglig som möjligt.
Ruben
Hur länge har ni hållit på med det? Har ni haft andra passagerare att ta
hand om utom oss?
Walter
Ack ja, det har förekommit många överfarter.
Ruben
Vart?

Walter
Till andra sidan.
Ruben
Livet eller Atlanten?
Walter
Båda.
Harold
Plåga honom inte. Det är uppenbart att han vet lika litet som vi.
Walter
Ja, jag är ett offer för omständigheterna precis som ni.
Ruben
Vi tycks alltså inte bli klokare genom honom.
Ludwig
Det är kanske lika bra då att acceptera att det är som ni tror och som
allting tyder på: att vi är i Limbo och på väg mot ingenstans i ett mysterium mellan
liv och död som aldrig kommer att kunna lösas mot en destination som aldrig
kommer att bli bekant. Vi har hamnat i ett svart hål av existensen.
Harold
Ja, det ser inte bättre ut.
Jerry
Drick då och var glada åtminstone. Det finns ju sprit kvar i baren.
Benjamin
Och herr Lewenhaupt här har ju faktiskt genom resans positiva
verkningar kunnat börja spela igen. Vi måste få be er spela mera. Om det är något
som passar för att förgylla och ackompanjera en tidlös existens och dess intima
samhörighet med evigheten så är det ju vacker musik. Vill ni inte sätta er vid pianot
igen, herr Lewenhaupt?
Ludwig
Om ni insisterar så… Jag har ju faktiskt ingenting bättre att göra.
Benjamin
Var så god. Då ber vi er med synnerlig innerlighet.
(Ludwig går ut och sätter sig vid pianot. Alla de andra slår sig ner bekvämt för att njuta.
Han drar i gång med Schumanns Fantasi opus 17.
Musiken och scenen tonar sakta ut i ingenting.)
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