Det stora myteriet
sjörövarfars i en enda scen av
Christian Lanciai.
Personerna :
Kaptenen, en proper gentleman i hans majestäts kungliga tjänst
Styrmannen, en lika korrekt och förträfflig sjöman
Utkiken, som fullgör sin plikt så gott han kan
Doktorn, en gammal benkarvare som lider av svår bronkit
Båtsmannen, en primitiv och brutal sjöman
Kapten Bullshit, de sju havens skräck
Kvinnan
John Silver
Papegojan
Den skeppsbrutne, ett levande mer än halvnaket benrangel
matroser och pirater av alla tänkbara slag
samt liket av Profossen.
Handlingen tilldrar sig ombord på ett okänt fartyg som omkring år 1700 försvann i
okända öden någonstans på den Stilla Oceanen.

Copyright © Christian Lanciai 1990

Det stora myteriet
Scenen föreställer däcket på ett skepp mot aktern omkring år 1700. Skeppet omges av
öppet hav överallt. Vackert väder. Kapten och styrman står högst upp längst bak vid
rodret, mycket strama och korrekta.
Kaptenen
Kursen, styrman!
Styrman
210 grader rak västlig kurs, Sir!
Kaptenen
Det är bra. Håll henne så. (sätter kikaren för ögonen och söker intensivt efter
något vid horisonten.) Vi har åtminstone inte motvind. (när han ej finner vad han söker följer
han horisontlinjen med kikaren alltmer åt sidorna. Till slut fastnar han med kikaren på
styrman.)
Styrman (blir ängslig när kaptenen inte vänder bort kikaren.) Vad ser ni så på mig för, Sir?
Kaptenen Jaså, är det du. (tar ner kikaren) Jag trodde att nånting hade hänt med vädret.
(ropar uppåt) Ohoj, utkik! Ser du något land?
Utkiken (ovanför scenen) Ohoj, Sir! Inget land i sikte!
Kaptenen (i normal ton) För tusan bövlar, här har vi seglat i tre veckor på världens
örikaste hav, och vi har inte sett en enda av dem!
Styrman
Vi kan inte ha seglat för långt, Sir.
Kaptenen Nej, det hoppas jag verkligen! Annars hade det gått för långt!
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Doktorn (nerifrån kabyssen) Host! Host! (rosslar och harklar sig, spottar ljudligt)
Styrman
Det har det redan gjort, Sir, enligt mångas mening.
Kaptenen
Vilkas mening?
Styrman
Farligt många av besättningens, Sir.
Kaptenen
De får ha tålamod.
Styrman
Vi måste få förnyat vatten snart, Sir.
Kapten
Tror du inte jag vet det? Tror du inte jag vet att skörbjuggen redan har
brutit ut? Tror du inte jag vet hur väl vi behöver vatten, när vi seglar mitt på världens
största ocean och inte kan se annat omkring oss än bara vatten? Tror du inte jag vet att
vi har vatten till förbannelse här men ändå behöver vatten?
Doktorn (nerifrån) Host! Host! Gurgel! Gurgel! (rosslar och harklar sig)
Styrman
Om det ändå inte blivit profossen som insjuknat först.
Kaptenen
Vad menar styrman?
Styrman
Om han dör ökar myterifaran.
Kaptenen
Nämn inte det ordet! Varför skulle hans död kunna leda till myteri?
Styrman
Han är den enda ombord som besättningen är rädda för.
Kaptenen
Tro mig, styrman, det blir aldrig något myteri så länge vi har vår käre
doktor ombord.
Styrman
Vi behöver även förnya vårt spritförråd apropå det.
Doktorn (som förut) Host! Host! Grrrr! (rosslar och harklar sig)
Kaptenen
Doktorn har nog hamstrat tillräckligt.
Styrman
Det mesta förbrukar han själv.
Kaptenen
Tror styrman det? Nej, styrman, doktorn har ölsinne, han, och han vet
precis när och hur mycket som han skall ge vem för att få honom foglig. När det gäller
spriten är han ett ekonomiskt geni.
Doktorn (som förut) Host! Host! Hack! Hack! (rosslar och harklar och spottar ljudligt.)
Styrman
Han tycks inte må så vidare bra idag.
Kaptenen
Han mår som vanligt. (sätter åter kikaren för ögonen)
Doktorn (kommer uppstapplande för trappan) Host! Host! Harkel! Harkel! (rosslar)
Kaptenen
Hur mår profossen idag, doktorn?
Doktorn
Host! Host! Tvi! (spottar) Den idioten sjunger på sista versen! Han har
druckit för mycket sprit!
Kaptenen
Säger doktorn det! Då är det kanske inte skörbjugg han lider av?
Doktorn Host! Host! Grrrr! (harklar sig) Den idioten har skrumplever! Herrarna skall få
se sedan när vi skär upp honom! Han kommer bara att ha russinet kvar av hela levern!
Styrman
Hur mår doktorn själv?
Doktorn
Host! Host! (harklar sig) Min hälsa är det inget fel på. Men hela besättningen
är sjuk.
Kapten
Är hela besättningen sjuk?
Doktorn
Ja, och det är inte skörbjugg.
Kapten
Vad är det då?
Doktorn
Host! Host! Hack! Hack! Grrrr! (harklar sig) Tvi! (spottar) Det är mjältsjuka.
(går ner igen och rosslar.)
Kapten
Doktorns diagnoser slår aldrig fel.
Styrman
Men vad kan man göra åt mjältsjuka?
Kapten
Ingen aning. Om inte spriten hjälper så hjälper väl ingenting.
Styrman
Ja, spriten är väl det enda.
Kapten
Tur att doktorn finns. (sätter kikaren för ögat. Ropar:) Ohoj, utkik! Land i sikte?
Utkiken (från ovan) Ohoj, kapten! Inget land i sikte!
Kapten
Fördömt också! Och den karlen är ändå nykter!
Båtsmannen (kommer upp, en ruskig karl med lapp för ena ögat) Kapten, vi är inte nöjda!
Kapten
Än sen då?
Båtsmannen Jag sa, att vi är inte nöjda!
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Kapten
Ja, jag hörde det, båtsman. Tror du vi är nöjda då?
Båtsman
Det är vi som inte är nöjda!
Kapten
Båtsman, jag kan försäkra er, att vi delar fullständigt ert totala missnöje.
Båtsman
Lägg om kursen då!
Kapten
Om vi gör det blir ingen någonsin nöjd.
Båtsman
Jo, då blir vi alla nöjda!
Kapten
Men inte vi, och sedan får ni dubbel anledning till missnöje. Att lägga om
kursen nu är det sämsta vi kan göra.
Båtsman
Om ni inte gör det växer vårt missnöje!
Kapten
Vårt också!
Båtsman
Hör nu här!
Kapten
Hör nu här själv, båtsman! Om profossen hade varit vid sina sinnens fulla
bruk nu så hade båtsman dinglat i rånocken!
Båtsman
Profossen är död!
Kapten
Hur sa?
Båtsman
Profossen är död! (två sura besättningsmän kommer uppbärande med ett lik.)
Doktorn (i bakgrunden) Host! Host! Grrr! (rosslar och spottar)
Kapten
Hur dog han?
Båtsman
Han bara dog.
Kapten
Jaså! Hur då?
Båtsman
Han dog, säger jag!
Kapten
Ja, jag hörde det, men det är inget svar på min fråga!
ena likbäraren Här kommer doktorn.
Doktorn (kommer hostandes och rosslandes upp för trappan) Hör nu här! Vad är det ni
bråkar om? Host! Host! Grrr! (harklar sig) Tvi! (spottar)
Kapten
Profossen är död.
Doktorn
Ja, ja, host! Host! Han är väl död då! Grrr! (harklar sig och spottar)
Kapten
Hur dog han?
Doktorn
Han söp ihjäl sig, den fan! Elva flaskor tömdes i honom inalles och alldeles
förgäves, för han dog ändå! Grrrr! (harklar sig) Tvi! (spottar)
Kapten
Vi kan inte ha lik i lasten. Släng honom över bord.
Båtsman (till de två surpupporna) Släng honom över bord.
Doktorn (blir upprörd, men det stockar sig i halsen på honom) Ni ska fan inte, host, host! (får
ett värre anfall, rosslar, hostar, kiknar, rosslar, medan karlarna slänger liket över bord. Slutligen
harklar doktorn sig och spottar.) Grrrr! Tvi!
Gossar! Ni slänger inte det liket över bord! Jag måste ha hans skrumplever!
Båtsman
Vi har redan slängt honom.
Styrman
Det var kaptenens order.
Båtsman
Just det. Det var kaptenens order. (de två surpupporna går ner igen.)
Doktorn
Vad fan hade kaptenen för rätt att slänga min patient över bord innan jag
hade skurit upp honom? Host! Host! Hack! Hack!
Kapten
Doktorn, gå ner nu. Det kan uppstå nya patienter.
Styrman
Just det. Doktorn sa ju själv att hela besättningen var sjuk.
Doktorn
Host! Host! Just det! Hela besättningen är sjuk, och i vad då? I mjältsjuka!
Host! Host! Då slänger man inte avlidna över bord utan att åtminstone läsa en bön över
dem!
Båtsman
Det var ju bara profossen.
Doktorn
Han var i alla fall en mänska även om han var det lägsta kräket ombord!
Host! Host! Han hade förtjänat en bön!
Kapten
Var inte dum nu, doktorn.
Doktorn
Han var min patient!
flera röster från under däck Han hade förtjänat en bön!
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Doktorn
Host! Host! Hack! Hack! För sjutton gubbar! Han hade aldrig haft
någonting emot att jag hade skurit upp honom! Han förtjänade en hederlig obduktion!
Kapten
På dessa breddgrader, doktorn?
Doktorn
Sen hade vi kunnat slänga in inälvorna efter honom, om vi bara hade fått
syna dom ordentligt först! Tvi! (spottar)
Styrman (till kapten) Doktorns morbida intresse för hur mänskor ser ut inuti är farligt
att stöta sig med, kapten.
Kapten (tillbaka) Tydligen.
en kör från under däck Han hade förtjänat en bön!
Båtsman
Jag tror, kapten, att besättningen är missnöjd.
Kapten
Med att profossen är borta?
Båtsman
Med att en osalig man fick gå hädan utan en bön.
Kören (tilltar i styrka) Han hade förtjänat en bön! Han hade förtjänat en bön! Han hade
förtjänat en bön! Han hade förtjänat en bön!
Kapten (till styrman) Detta verkar alltmer olustigt.
Kören (fortissimo) Han hade förtjänat en bön! (kommer upprusandes, alla på en gång,
beväpnade med sablar och muskedunder, knivar, klubbor och handspakar.) Ta skeppet! Ta
skeppet!
Kapten (befallande) Stopp! (alla gör halt) Ni vet inte vad ni gör!
Båtsman
Lägg om kursen!
Kapten
Detta är myteri!
en matros Det är kaptens eget fel!
Kapten
Nonsens! Jag vet vart vi ska, och vi är snart framme! Sedan får ni vatten och
vackra infödingsflickor i överflöd!
en annan matros Vart ska vi då?
Kapten
Det kan jag inte tala om för er ännu, men vår karta är absolut äkta!
Båtsman (till besättningen) Han seglar efter en hemmagjord karta.
en matros Han seglar efter öar som inte finns på sjökortet!
många
Ner med honom! (rycker fram)
Kapten (befallande) Ett ögonblick! Vi är ute på hemligt uppdrag. Därför kan jag inte
avslöja några detaljer för er.
en matros Hör inte på honom! Han för er bakom ljuset!
Båtsman
Om ni inte genast ändrar kurs, kapten, så tar vi skeppet.
Kapten
Och vart vill ni segla i stället?
Båtsman
Vart som helst var det finns land.
Kapten
Och vet ni var det finns land?
en matros Det finns i alla fall inte i den riktning som vi nu har seglat i en hel månad.
Kapten
Det gör det visst det!
Båtsman
Bevisa det!
Kapten (ropar uppåt) Ohoj, utkik! Syns det något land i sikte?
Utkiken (som förut) Ohoj, kapten! Inget land i sikte!
Doktorn (stiger fram, försöker rädda situationen) Host! Host! Ähm! Grrr! (harklar sig) Det är
det jag alltid har sagt, att det enda som hjälper i sådana här situationer är en ordentlig
sup. Host! Host! Tvi! (spottar) Vad sägs, alla mina muntra gossar?
Kapten (hämtar nytt mod) Doktorn bjuder laget runt!
en matros
Doktorn bjuder laget runt!
en matros efter en annan Doktorn bjuder laget runt!
Doktorn bjuder laget runt!
Doktorn bjuder laget runt!
(entusiasmen dör bort. Den mördande laddningen består fortfarande.)
Båtsman (hotfullt) Vi är inte nöjda!
Kapten
Ja, men vad kan ni mer begära?
Doktorn
Host! Host! Han hade åtminstone förtjänat en bön!
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Besättningen (tar upp ropet) Han hade förtjänat en bön! Han hade förtjänat en bön!
(inget kan hejda dem. Kaptenen tas till fånga och binds. Även styrmannen vräks från rodret,
läggs ner och binds.)
Båtsman (med sabel i hand, tar kaptenens mössa) Nu är jag kapten! Lägg om kursen!
Besättningen (tar jublande upp ropet) Lägg om kursen! Lägg om kursen!
en ny styrman (en lång gänglig matros med glimten i ögat) Åt vilket väderstreck, kapten?
Båtsman
Rakt åt öster!
Styrman
Då måste vi kryssa.
Båtsman
Styr vart fan du vill! Nu ska jag ha rom! (går ner med sabeln i högsta hugg)
en matros (som har kaptenen fången) Kaptenen bjuder laget runt!
en annan
Men vad ska vi göra med kaptenen och styrman?
Båtsman (kommer upp med en tom flaska) Släng dem över bord! Och utan någon bön!
en tredje
Ska vi inte låta dem gå plankan?
Båtsman
Sadist! Låt doktorn skära upp dem levande i stället.
den andre (till doktorn) Vill doktorn det?
Doktorn
Host! Det är bättre om de är färdigt döda först. Host! Host!
Båtsman
Skär opp dom, kasta inälvorna åt doktorn, och låt hajarna få resten, så blir
det kalas på alla fronter!
Utkiken (från ovan) Skepp ohoj!
Kaptenen
Min hustru och mina barn då?
Båtsman
Det var sant. Vi kan ju inte slänga fodralen över bord och sedan skicka
inälvorna hem i fiskpaket? Släng dom över bord som dom är!
Utkiken (från ovan) Skepp ohoj!
Doktorn
Host! Host! Tvi! (spottar) Det här går inte, båtsman. Vet ni vad ni är i stånd
till? Ni är i stånd till, host! Host! (får ett förfärligt anfall) Grrr! (harklar sig ordentligt) Just
det ja! Det är ni i stånd till!
Båtsman (dumt) Vad då?
Doktorn
Ni är i stånd till att slösa bort två ovärderliga lik!
Båtsman
Än sen då?
Doktorn
Host! Host! Tänk på vetenskapen!
Båtsman
Ni ville ju inte skära upp dem levande!
Doktorn
Nej, host! Host! Men jag vill skära upp dem döda!
Båtsman
Dyk efter dem i så fall när vi slängt dem över bord.
Doktorn
I mitt tillstånd?
Utkiken (från ovan) Skepp ohoj!
Båtsman (med en irriterad blick uppåt) Vad gastar den där fåntratten om? Där ute får ni
dem gratis uppskurna av hajarna! Havet kommer att vimla av inälvor bara för att
behaga er!
Doktorn
Host! Jag föredrar att behålla inälvorna ombord.
en matros (villrådig) Vad ska vi göra, kapten båtsman?
Båtsman
Släng dem över bord!
en matros
Ni hörde vad kapten båtsman sa! Inget tjafs nu! Släng dem över bord!
en annan
Skulle vi inte skära upp dem först?
en tredje
Vi har redan slängt en för mycket utan böner över bord.
en fjärde
Om profossen går igen, vad ska inte dessa båda göra?
den förste
Släng dem över bord!
Kapten (bunden) Ni begår ert livs misstag! Det är bara jag som vet var vi är!
Styrman (bunden) Sansa er, sjömän! Om ni gör er av med oss är ni alla förlorade!
Båtsman (arg) Håll käften, din förbannade tillnyktrade fyllkaja! Täpp till truten på
honom! Så där! (stoppar en trasa i munnen på styrman)
Kapten
Båtsman, ni är otillräknelig!
Båtsman
Det skiter väl jag i! Täpp till truten på den fyllkajan också! Så där! (stoppar
en trasa i munnen på honom också) Munkavla dom också för säkerhets skull, innan de
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spottar ut sina trasor! (Matroserna binder om kaptens och styrmans munnar med munkavlar.)
Såja! Nu kan ni slänga dem över bord!
Doktorn
Host! Host! Hack! Hack! (försöker förgäves protestera men får bara anfall)
Båtsman
Släng hundarna över bord, innan jag kräks på dom!
matroser (lyder villigt och slänger kapten och styrman över bord)
Doktorn (får äntligen fram ett ord över läpparna) Och inälvorna då?
Båtsman
Fan ta era inälvor! Nu vill jag ha rom! (slänger sin tomflaska över bord.)
Doktorn
Och jag vill ha mina inälvor! Host! Host!
Utkiken (från ovan) Skepp ohoj!
Båtsman (hotar med sabeln) Ett ord till om era förbaskade inälvor, doktor, och jag
sprättar upp er!
Doktorn (lugnt) Ni lät dem gå över bord utan en bön.
besättningen (mumlar) Han lät dem gå över bord utan en bön!
Båtsman (sticker sabeln i sidan) Var fan är min rom? (vill gå ner i kabyssen)
besättningen (omringar honom) Han lät dem gå över bord utan en bön! Han lät dem gå
över bord utan en bön!
Utkiken (från ovan) Skepp ohoj!
Båtsman
Gör något vettigt i stället för att glo på mig! Gå upp och tysta ner den där
lavskrikan!
Utkiken (från ovan) Skepp ohoj! Skepp midskepps! De hissar flagg! Det är.... det är.... det
är sjörövarflaggan!
Kapten Bullshit (utanför scenen, med ett fasansfullt vrål) Ä-ä-ä-ä-ä-ä-äntring!
(hela skeppet överfalles av hårresande pirater, halvnakna, med banditdukar över hjässan, med
lappar för förlorade ögon, tatuerade, med klor av järn i stället för förlorade händer, m.m. med
sablar och sjörövarpistoler i högsta hugg och knivar i munnen m.m.)
Båtsman (vrålar) Vi är äntrade! Försvara er! (får en klinga genom magen. Dör. Totalt
slagsmål uppstår. Endast doktorn lyckas hålla sig undan, hostande och harklande och stönande.
Han ses ostört ta sig en ordentlig sup vid sidan av slagsmålet från en plunta han haft innanför
skjortan.)
(Handgemänget slutar med att myteristbesättningen kapitulerar till sista man. Ett tjogtal ligger
omkring på skeppet blödande och stupade och döda i de mest varierande ställningar.)
Kapten Bullshit All right, era uppstoppade korkhjärnor, nu är det kapten Bullshit som
för befälet på den här malätna gamla skorven, och fan ta er om någon av er inte
samarbetar! Ni får bara en chans! Vem av er samarbetar med mig? (en majoritet av den
"konventionella" besättningen räcker tveksamt upp handen.) Det är bra! En klar majoritet!
Alla ni som räcker upp handen, till höger, så att jag får mönstra er! (de "frivilliga" lyder.
Kapten Bullshit går och mönstrar dem.) Hm! En salig samling landkrabbor! Jag slår vad om
att inte en enda av er någonsin har druckit saltvatten! Det är bra! Jag är nöjd!
Mönstringen är över! (går över till sina egna män) Kasta dem över bord varenda en! (de
mönstrade "volontärerna" blir angripna på nytt av piraterna och kastade över bord, en efter en,
eller dödade, om de försöker försvara sig och göra motstånd. Totalt slagsmål igen tills alla
"landkrabborna" är borta eller döda.)
Släng likena över bord! Släng de sårade över bord också! (ordern verkställs.)
Såja! Detta var en nödvändig sanering! Den kallas för kapten Bullshits högtidliga
presentationsceremoni! Alla fega kräk är borta, och endast modiga män är kvar! Det
kallas också för kapten Bullshits ofelbara besättningsförbättrings- och -förnyelsemetodik! Metoden är ofelbar! (doktorn hostar) Vem vågar göra mig äran stridig i
högljuddhet?
en pirat (visar på doktorn) Bara ett gammalt fyllo.
Bullshit
Kapten Eugen Cork himself om jag inte tar fel? Vad fan gör ett sånt
gammalt kadaver ombord på mitt fartyg?
Doktorn
Host! Host! Vem fan har släppt ombord den där ylande fågelskrämman?
Det här är ingen ocean för maskeradligor och utbroderade skränfockar!
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Bullshit
Håll käften, din gamla knöl, och snyt snoren ur öronen förrän du pratar!
Doktorn
Den där maskeradkostymen tror visst att han bölar i kapp med bolande
tjurar! Vem fan har släppt en sådan åsna över bord?
Bullshit
Hör nu, din pensionerade lakej, tror du kanske att jag är en vanlig sill?
Doktorn Du jamar som en brunstig katta som inte längre vet vad hon är av för kön!
Bullshit
Och du har kört biljardkön i vrångstrupen, din kastrerade vrålapa!
Doktorn
Vem fan har lärt dig ett sådant språk, din svulstiga tordyvel?
Bullshit
Det lärde jag mig i skolan!
Doktorn
Vilken skola då?
Bullshit
Sankta Matildas nunneklosterskola för avsigkomna barn!
Doktorn
Där gick jag också!
Bullshit
Pelle!
Doktorn
Putte!
Bullshit
Det är ju du!
Doktorn
Säg inte att det är jag!
Bullshit
Jo, det är just du och inte jag!
Doktorn
Men jag då? Och vem är det om inte du!
Bullshit
Säg inte bara att det är jag!
Doktorn
Jo, just jag är det och ingen annan!
en pirat
Fan må begripa sig på dessa gamla lärda professorers överintelligenta
konversationer!
Bullshit
För böveln, det är ju du!
Doktorn
Ja, vem fan är det annars!
Bullshit
Ro hit med flaskan! Du är ju full!
Doktorn
Ska du säga, ditt gamla nykterhetsvrak!
Bullshit
Tala inte om vrak i sällskap av en kapten!
Doktorn
Kapten! Du! Du som aldrig lärde dig ro baklänges!
Bullshit
Ska du säga, som aldrig lärde dig hopa framlänges!
Doktorn
Jag kunde hopa baklänges! Det är bättre än att ro framlänges!
Bullshit
Men jag blev kapten!
Doktorn
En skräckpirat blev du, för att du aldrig kunde ro framlänges utan att tappa
årorna!
Bullshit
Jag kunde åtminstone staka!
Doktorn
Men jag kunde vriggla!
Bullshit
Ändå blev du aldrig kapten!
Doktorn
Nej, men i stället blev jag oceanernas främsta likobducent! Och nu vill jag
bara påtala det chockerande faktum, att du här har gått och sopat rent däcket från lik
alldeles i onödan i ett alldeles otroligt slöseri på resurser!
Bullshit
Slöseri! Det är ju ekonomi!
Doktorn
Kallar du det ekonomiskt att slänga en massa folk över bord utan att ens ta
vara på deras guldtänder?
Bullshit
Vi slapp en massa dödkött och har sparat på disken!
Doktorn
Du har rätt. Nu finns det mera rom per man att dricka. Det bör vi vara
tacksamma för.
Bullshit
För en gångs skull sade du något vettigt, gamle klasskamrat! Bara därför
får du behålla livet.
Doktorn
Du ska vara tacksam för att jag inte sade något värre.
Bullshit
Bara du inte säger sanningen är jag nöjd.
Doktorn
Vad för sanning vill du inte höra?
Bullshit
Lämna mina inälvor i fred.
Doktorn
Bra. Då ska jag inte tala om att du stinker av magkräfta.
Bullshit (ursinnig) Släng genast den förknypplade slamkrabban över bord!
Doktorn
Jag talade om kräfta, inte krabba.
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Bullshit
Och jag talar om fyllehundar som skiter på sig!
Doktorn
Har du trampat i en hundlort?
en pirat (oförstående) Nyss var det tal om katter och apor.
Bullshit
Skall jag snylta till fejset på dig, ditt snusande kadaver?
Doktorn (får plötsligt ett svårt anfall) Host! Host! Ö-ö-öööhhh! Hack! Hack! Host! Host!
Gurgel! Gurgel! Ä-ä-ä-ä-ääähhh! Tvi! Tvi! Pust! Pust! (med mera oartikulerade och
artikulerade ljud och oljud.)
Bullshit
Vad är det med honom?
en pirat
Han tog sig kanske en pris för mycket?
Bullshit
Av vad då?
piraten
Snus, förstås!
Bullshit
Din dammiga strutsvippa, det sade jag ju bara som metafor!
Doktorn (fortsätter) Host! Host! Hack! Öh! Uh! Äh! Hack! Hack! Host! Host!
piraten
Han är kanske allergisk mot damm.
Bullshit
Gå och släng dig i väggen, va!
piraten
Här finns inga väggar.
Bullshit
Nu är jag trött på det där debila rosslet! Karlen är ju färdig för La Traviata
efter slutscenen! Värre lungtuberkler har jag aldrig hört rassla ens bakom gallrena i
Sing-Sing! Släng mumievraket över bord!
piraten
Men mannen är ju sjuk!
Bullshit
Det här är inget sjukhus! Vi är inte här för att dalta med långvårdspatienter!
Släng skräpet över bord!
piraten
Men han var dock en gång en människa.
Bullshit
Det var alltför länge sen! Det var under stenåldern! Det är bara
slutresultatet som räknas, och slutresultatet här är bara skräp.
Doktorn Grrrrr! (harklar sig ordentligt) Min bäste herr kålsuparkollega och förtappade
skolkamrat, sakta i backarna när ni sitter i glashus! Hur är det egentligen med den höge
herrns eget livsverk? Är han inte känd för att kapa andras fartyg bara för att han inte
kan sköta sina egna? Vilar icke hela hans världsberömmelse enbart på det faktum att
han kapar skepp endast för att förbruka dem och segla sönder dem varför han hela
tiden måste kapa nya för att överta dem och segla sönder dem i sin tur?
Bullshit
Hör nu här, doktor Liktjuv som är mest berömd för att obducera folk efter
att ha stulit dem direkt från operationsbordet innan dom hunnit avlida färdigt först, jag
heter inte kapten Bullshit för ingenting! Jag ville bara varna herr Skelettsamlaren!
Doktorn
Tror du jag är rädd för en kopannkaka?
Bullshit
Jag är kapten Bullshit!
Doktorn
Bullshit är knappast bättre än koskit.
Bullshit
Hör nu här, hur var det egentligen med den där rommen?
Doktorn
Vad har rom med koskit att göra?
Bullshit
Du håller dig inte till saken!
Doktorn
Gör du det då?
Bullshit
Vad har det med saken att göra?
Doktorn
Det är det jag menar.
Bullshit
Vad menar du?
(plötsligt hörs det ett gällt kvinnoskri från under däck.)
Vem fan har släppt alla skeppsråttor lösa?
en pirat (kommer upp) Herr kapten, jag ber att få rapportera, att vi har funnit en
fripassagerare ombord.
Bullshit
Nej, det här går för långt! Vi kan inte ha fruntimmer ombord här! Släng
henne över bord!
piraten
Det blir svårt, kapten.
(en drös med pirater kommer upp i vilkas mitt man ser Kvinnan.)
pirat 1
Jag såg henne först!
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pirat 2
Nej, jag såg henne först!
pirat 3
Fel, för det var jag som såg henne först!
pirat 4
Helvete heller! Det var jag som såg henne först!
Kvinnan (smäller till en karl) Tafsa inte där! Fy!
Bullshit
Håll käften allihop! (alla blir dödstysta)
Det var jag som såg henne först.
(efter ett ögonblick börjar samtliga pirater protestera)
piraterna (spridda röster) Men kapten, det här går inte! Han stod ju på däck hela tiden!
Hur kunde han se henne bland romflaskorna där nere? Han måste se i syne!
(alla pratar i munnen på varandra)
Bullshit
Håll käften allihop! (dödstystnad)
Om jag säger att jag såg henne först så såg jag henne först!
(protesterna bryter ut igen.)
piraterna (om varandra) Gubben har dille. Han bara försöker. Han ser i syne. Han
försöker en kupp! Han försöker bara vara rolig. (alla pratar i munnen på varandra igen.)
Bullshit
Håll käften allihop! (dödstystnad)
Är det någon som vågar sticka upp kanske? (tystnad) Är det någon som vågar utmana
kapten Bullshit, den värsta skitstöveln på de sju haven? (tystnad) Jag hör inget. Är det
ingen som sticker upp? Ja, jag tänkte väl det! Ingen fan är värre än kapten Bullshit!
piraterna (börjar igen) Men kapten, det är inte juste! Så gör man inte! Det är orättvist!
Hon är den enda ombord! Vi såg henne först!
Bullshit
Håll käften, era tjattrande pygmébastarder, eller jag låter er alla kölhalas på
stubben! (dödstystnad)
en röst utanför relingen Vad är det för ett fasligt hallå där uppe?
en pirat
Nu ryker det femton gastar ur död mans kista!
andra
Ett spöke! Hu! Vi går hem! Stick och göm dig! Nu knallar det på torra land!
(alla pratar skrämda i munnen på varandra)
Bullshit (ryter till) Har jag inte bett er hålla käften kanske, era vanskapta dårhushjon
och fotsvettsdrypande toffelidioter!
rösten
Ohoj där! Hissa upp mig, va!
Bullshit (efter en paus) Vad väntar ni på! Hissa upp den skeppsbrutne!
(alla skrider till verket. Ombord kommer – Long John Silver, med träben och papegoja på axeln
och allt.)
piraterna
Det var som...! Long John Silver! Kommer han nu!
Silver
Stå inte där och snacka skit, utan langa hit en flaska med rom!
papegojan Pengar och guld! Pengar och guld!
Silver
Håll snattran, din kakadua!
Doktorn
Host! Host! Tillåt mig att upplysa er om, Sir, att den där fågeln på er axel
inte är någon kakadua utan faktiskt en tvättäkta papegoja!
Silver
Tror du inte jag vet det, ditt antikviterade fyllesvin!
papegojan Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld!
Silver
Håll snattran, din pladdrande spillkråka!
Doktorn
Host! Host! Grrr! (harklar sig) Tillåt mig att påpeka, Sir, att den där
hackspetten på er axel inte är någon spillkråka utan faktiskt, som jag redan tidigare
försökte upplysa er om, en sannskyldig papegoja!
Silver
Tror du inte jag vet det, din senildementa kvacksalvare!
papegojan Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld!
Silver
Håll käften, din hopplösa pratmakarverkstad till tofsvipa!
Doktorn (med påtagligt intresse för Silvers träben) Host! Host! Tillåt mig att påpeka, Sir,
att den där strutsen på er axel faktiskt inte är någon tofsvipa och ej heller någon struts
utan faktiskt en pratande papegoja!
papegojan Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld!
Pengar och guld!
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Silver
Uppmuntra henne inte! Då blir hon bara odräglig!
papegojan Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld!
Silver
Håll snattran, din tordyvel!
Doktorn
Tillåt mig att påpeka, Sir,....
Bullshit
Han är ingen djävla Sir! Han är en vanlig flodråtta som har kommit hit för
att råna mitt fartyg! Släng honom över bord!
papegojan Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld!
Silver
Se! Nu har ni gjort henne hysterisk!
Doktorn (fortsätter att ingående syna hans träben) Host! Host! Tillåt mig att påpeka, Sir....
papegojan Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld!
Kvinnan (framträder) Det var mig en lustig sladdrare! Snacka om bevingade ord!
Silver (chockerad) Hu! En kvinna! Då har jag verkligen kommit fel!
Doktorn
Host! Host! (får inte fram vad han vill ha sagt)
papegojan (avbryter) Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och guld! Pengar och
guld!
Silver
Jag har fått nog! Vi har bestämt kommit på fel båt! Ursäkta!
(smiter och hoppar över bord samma väg han kom med papegoja och allt)
papegojan (utanför relingen) Pengar och guld! Pengar och guld!
Bullshit
Såja! Nu slapp vi dom! Hur var det nu med rommen?
en röst bortom motsatt reling Ohoj!
Bullshit
Vem fan är det nu som tror att han ska få komma på kafferep!
rösten
Ohoj!
en pirat
Det är en skeppsbruten.
Bullshit
Plötsligt kryllar hela Söderhavet av skeppsbrutna! Har då alla skepp sjunkit
här var det aldrig stormar?
Doktorn
Host! Host! Med tanke på den spruckna rösten kan det verkligen vara en
skeppsbruten den här gången.
Bullshit
Hissa upp honom!
(ett halvnaket gubbvrak hissas ombord med långt hår och slitet ansikte och få tänder.)
den skeppsbrutne Ni har räddat mig!
Bullshit
Vem har vi räddat?
den skeppsbrutne Mig!
Bullshit
Ja, det ser vi nog, men vem är mig?
den skeppsbrutne Vem är jag, heter det. Det vet du väl bäst själv vem du är.
Bullshit
Jag menar, vem är du?
den skeppsbrutne Hur skulle jag kunna veta vem du är? Jag har ju aldrig sett dig förut!
Bullshit Hör nu här, förbannade golvmopp, eller ska vi göra en kvastfening av dig?
den skeppsbrutne Mopp eller kvast var frågan. Då föredrar jag att höra nu här.
Bullshit
Killen har fått för lite rom.
den skeppsbrutne Det är sant! Jag har inte fått någonting att dricka på fjorton dagar!
Bullshit
Ge honom en flaska så att han får något vett i skallen!
Doktorn
Host! Host! Tillåt mig, Sir! (överräcker högtidligt en flaska med rom till den
skeppsbrutne. Denne dricker begärligt direkt upp hela flaskan utan att spilla en droppe.)
Bullshit
Om inte det där benranglet nu har fått solsting så har han ingen mage kvar
i kroppen.
den skeppsbrutne Det är det jag alltid har sagt.
Doktorn
Host! Host! Med förlov sagt, Sir, vad är det ni alltid har sagt?
den skeppsbrutne Jo, det är det jag alltid har sagt.
Doktorn
Att det är vad ni alltid har sagt?
Bullshit
Hör nu här, din gamla mögliga mjölsäck till doktorskrälle, fattar du inte att
den där sillen menar att det som han alltid har sagt är vad han alltid har sagt?
Doktorn
Vad har han sagt då?
den skeppsbrutne Det är det jag alltid har sagt.
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Doktorn
Host! Han är värre än den där papegojutspökade skränfocken som hade
fått världens sämsta klåpare till att byta ut hans riktiga ben mot ett träben! Maken till
amputeringsslarv har jag då aldrig sett! Host! Host!
Bullshit
Vad fan har ditt träben att göra med den här idiotens tunghäfta?
Doktorn
Jag har inget träben!
Bullshit
Vad snackar du då om träben för?
Doktorn (till den skeppsbrutne, langar fram en ny flaska) Här, min vän, en för det andra
benet också, medan du har några. Vi amputerar dem sen.
den skeppsbrutne (dricker begärligt upp hela flaskan utan att spilla en droppe. Alla betraktar
hans bedrift med stigande förundran. Tystnad. Efter en stund, torkar sig om munnen:)
Det är det jag alltid har sagt. (segnar ner död.)
Bullshit
Vad fan var det han ville ha sagt?
Doktorn
Host! Host! Jag är rädd, min ärade klasskamrat, att vi nu aldrig kommer att
få reda på den saken.
Bullshit
Det här går då alldeles för långt! Efter att doktorn satsat två flaskor rom på
honom så bara dör han! Vilket slöseri! Det är oursäktligt! Släng genast liket över bord!
en pirat
Men, kapten....
Bullshit
Släng kadavret över bord, säger jag! Fyllot är ju alldeles dött!
piraten
Han var dock en människa en gång.
Bullshit
Försök inte! Inte ens mig har det någonsin varit till någon nytta att jag en
gång var en människa! Släng fodralet över bord! Ingen själ behöver det längre! (doktorn
vill säga något men får ett hostanfall. Liket slängs över bord.)
Bullshit
Vad var det, herr botaniker, som stoppar upp mänskor med sprit?
Doktorn
Host! Host! Hack! Hack! Grrrr! (måste hämta andan ordentligt innan han
äntligen kommer ut med orden)
Jo, min bäste klasskamrat, kunde inte den skeppsbrutne åtminstone ha fått sig en bön?
alla
Han kunde åtminstone ha fått sig en bön! Han kunde åtminstone ha fått sig
en bön!
(de fortsätter i stigande crescendo och vänder sig mot kapten Bullshit i ständigt stigande
hotfullhet. Den logiska konsekvensen och resultatet blir förstås att kapten Bullshit blir slängd
över bord medan full anarki bryter ut bland pirater och matroser med universellt slagsmål alla
mot alla. Endast doktorn går avsides och börjar traktera sig med en ny flaska.)
Ridå när tumultet är som värst.

(14.7.1990)
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Efterskrift
"Myteriet" bygger i viss mån på gamla studentikosa traditioner i Göteborg. 1978 gav
Akademiska Kören i Göteborg sin berömda "Båtmässa", som helt enkelt var ett spex
med samma ramberättelse som föreliggande myteri, men kaptenerna som avlöste
varandra var fler till antalet och slutade med att den första, "kapten Bly", återtog befälet.
Innehållet i det spexet var dock främst musikaliskt, medan här den myckna
manskörssången är ersatt med realism i form av omåttlig gubb-bronkit samt en
saftigare dialog. "Båtmässan" var så snäll att en av kaptenerna, den norska, till och med
drack vatten.
Huvudargumentet i denna bagatell är dock vidskepelsen bland sjömän: ett lik
slängs över bord utan att ha välsignats med en bön, vilket leder in i en ond cirkel av
döda och levande som slängs över bord utan en bön. Endast doktorn (som lider av svår
och kronisk bronkit) verkar ha situationen under kontroll, och det är alltid han som vid
behov väcker sjömannavidskepelsen till liv. En viktig roll spelas av kören, de båda
besättningarna av först vanliga sjömän och sedan pirater, som regissören har alla
möjligheter att göra hur mycket som helst av, då de i princip fritt kan improvisera hela
tiden. Sedan den första besättningen slängts över bord kan den mycket väl bidra till
finalen i form av ständigt fler pirater som dyker upp ur kabyssen.

C.L. 26.8.1990.
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