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Scen 1.
Ett festligt sällskap i fin salong i idel frackar och långa klänningar
på stående fot med drinkar i händerna.
Leif
Det blir väl som vanligt i år igen?
Block
Det vore väl konstigt annars.
Danne
Här ändras inte på några traditioner. Allt blir oföränderligt som vanligt
med de vanliga talen och de vanliga rätterna med den vanliga spriten.
Leif
Det hoppas jag verkligen.
Block
Det vore väl konstigt annars.
Danne
Men här kommer värdinnan.
Inez
Välkomna, gubbar och gossar! Jag har goda nyheter: alla kommer i år!
Leif
Till och med Richard och Josefin?
Inez
I synnerhet de.

Block
Det vore väl konstigt annars.
Leif
Blir Yngve toastmaster som vanligt?
Inez
Vem annars?
Block
Det vore väl konstigt annars.
Leif
Har du inget annat att säga, Ludvig?
Danne
Han är sådan, Leif. Låt honom vara.
Inez
Kom med mig, Ludvig. Jag vet vad du behöver.
Leif
Han behöver en sup.
Danne
Vad annars?
Leif
Men här är Yngve.
Danne
Du har väl fått välkomstdrinken, Yngve?
Leif
Det vet du väl, Danne, att han alltid är först på plats? Hans valspråk är
ju: Drick sprit!
Yngve
Man kan vara nykter för det.
Danne
Har du alla talen färdiga, Yngve?
Yngve
Så gott som.
Leif
Kommer alla talen att hållas? Inget som falerar i år?
Yngve
Här faleras aldrig någonting. Det vet du väl, Leif? Vi har aldrig hoppat
över något av talen.
Danne
Jo, ett år höll mannen talet till mannen.
Leif
Det var för att året innan en dam höll talet till kvinnan.
Yngve
Parenteser och undantagsfall. I år håller vi oss till ordningen.
Leif
Tack och lov för det! Vem håller vilket tal i år?
Yngve
Det vet du väl att jag inte får avslöja i förväg.
Danne
Talen måste alltid komma som en överraskning.
Leif
Men alla vet ju att jag alltid håller samma tal till talet.
Danne
Ja, för du har ju talets gåva.
Leif
Hade. Det har burit utför de senaste åren.
Yngve
Skyll på såpa. Du håller ditt tal ändå.
Leif
Även fast alla hört det förut?
Yngve
Ännu större skäl!
Danne
Men du håller aldrig samma tal, Leif. Du upprepar dig aldrig.
Leif
Nej, för jag har ännu aldrig hållit det perfekta talet.
Danne
Finns det något perfekt tal?
Leif
Det måste det finnas, eftersom Einstein forskade efter ett sådant i hela
sitt liv.
Yngve
Alla tal är perfekta så länge de är begränsade.
Leif
Det är det som är problemet. Jag har aldrig funnit någon begränsning.
Roger (kommer in) Men här står ni ju och tjatar som vanligt. Jag hörde att alla kommer
i år.
Danne
Har du fått någon välkomstdrink?
Roger
Det var det första jag fick. Men var är alla damerna?
Danne
Det trodde jag du visste.
Roger
Jag kan väl inte veta allt heller.
Leif
Men här kommer de som på beställning.
(Inez kommer in med Maggan, Rosa, Josefin och Ros-Marie.)
Maggan
Ni har väl alla fått era drinkar, pojkar?
Danne
Du talar till medelålders gubbar, Maggan.
Maggan
Ni blir aldrig äldre ändå.
Rosa
Hon menar att ni aldrig växer upp, pojkar.
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Danne
Det tror fan det när vi har er tjejer i hälarna hela tiden.
Josefin
Tro aldrig att vi släpper taget.
Leif
Var har du Richard, Josefin?
Josefin
Han är väl ute och diskuterar med Roland som vanligt.
Roger
Ja, det är dom två som alltid håller reda på oss alla. Annars vore vi alla
förlorade för länge sen.
Danne
Det är vi ändå. Vi kommer aldrig till rätta mera.
Roger
Det är aldrig för sent.
Danne
Jo, det är alltid för sent.
Inez
Förlora er inte nu i depressiva argument, gubbar. Ta en drink till i
stället och kom ut.
Ros-Marie
Du ber dem berusa sig innan spriten har kommit på bordet.
Danne
Du har fått tillräckligt redan, Ros-Marie.
Ros-Marie
Det vet du väl, Danne, att jag aldrig kan få tillräckligt.
Roger
Ge henne en drink till, Danne, så kanske hon får tillräckligt.
Ros-Marie
Du vet alltid vad jag bäst behöver, Roger.
Roger
Jag gör vad som helst för att behaga våra damer.
Danne
Den evige ungkarlen har talat.
Roger
Var inte för säker. Jag har alltid varit på glid.
Leif
Vem har inte det?
Danne
Och vem har inte fallit? Ditt fall har alltid intresserat oss, Roger. Är du
bög, eller varför har du aldrig gift dig?
Leif
Börja inte nu igen, Danne.
Roger
Hellre fri och öppen för förslag än med ett antal spruckna äktenskap
bakom sig.
Leif
En klok inställning. Och du hade ju faktiskt en sambo med dig hit en
gång.
Roger
Det var länge sedan.
Maggan
Var det den där skräcködlan som inte kunde sjunga rent men som
insisterade på att få uppträda desto mera?
Roger
Jag hade hoppats alla hade glömt henne.
Danne
Här bokförs alla i annalerna.
Josefin
Men hon var intressant. Jag minns hur doktor Blockhammar föll för henne.
Danne
Ja, det var ett platt fall.
Block
Jag minns det som igår. Hon kallade mig fårskalle.
Roger
Hon kallade vem som helst för fårskalle. Du var inte ensam, Ludvig.
Danne
Var hon så omöjlig?
Block
Låt oss begrava henne levande.
Danne
Hur många har du begravt levande, Roger, du som talar om andras
avverkade äktenskap?
Inez
Låt oss inte bli sådana. Kom ut i trädgården i stället.
Roger
Är du rädd för konkurrens, Danne?
Danne
Jag tror du har mera lik i garderoben än jag.
Roger
Låt oss inte öppna och se efter. Båda kan ju ha fler än den andra anar.
Ros-Marie
Här står ni bara och dricker och tjatar. Kan ni inte göra annat?
Danne
Vad gör du själv? På vilket varv är du?
Ros-Marie
Jag ligger alltid hästlängder före.
Roger
Det gör du rätt i.
Danne
Uppmuntra henne inte, Roger.
Roger
Du gör ju aldrig det.
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Danne
Hon ska faktiskt köra.
Roger
Det blir en senare fråga.
Ros-Marie
Tänkte just säga det. (dricker)
Leif
Var har du Richard, Josefin?
Josefin
Han håller fortfarande på med Roland.
Inez
De måste komma in snart, så vi alla kan gå ut i trädgården.
Roger
Här kommer de!
Roland (kommer in med Richard) Här är de alla församlade. Tur att vi har full
besättning i år.
Ros-Marie
Är hela besättningen redan full?
Roland
Jag menade inte så, Ros-Marie. Jag menade att vi är fulltaliga.
Ros-Marie
Tror du inte jag fattade det?
Roland
Varför insinuerade du då genast att vi alla var fulla?
Ros-Marie
För att vara rolig, men det fattade inte du.
Richard
Kom, Roland. Lämna henne i fred.
Roland
Det är hon som ska lämna mig i fred.
Richard
Hon lämnar aldrig någon i fred.
Inez
Känner du henne så dåligt, Roland, efter alla dessa år?
Roland
Nej, men jag har den olyckliga egenheten att alltid ta folk på orden.
Maggan
När ingen annan menar allvar tar du ändå allting på allvar.
Richard
Åja, så allvarligt är det inte.
Roland
Tror du inte jag kan skratta?
Maggan
Skämtar du?
Roland
Nej, jag menar alltid allvar.
Maggan
Där ser du.
Rosa
Lämna hans traumata i fred, Maggan. Jag har varit gift med honom.
Maggan
Har du det? Det måste ha varit länge sen.
Inez
Blanda nu inte ihop era äktenskap utan kom ut i trädgården!
Richard
Ja, det är dags nu.
Danne
Välkomsttalet.
Leif
Nu börjar det.
Danne
Kom, Ros-Marie, så får jag bära dig ut.
Ros-Marie
Behövs inte. Jag rullar själv.
Roger
Hon går i alla fall inte på tomgång.
Ros-Marie
Tack för det, Roger.
Inez
Får jag be er alla ta plats i trädgården denna underbara första vårdag, så
att festen äntligen kan börja nån gång! Och ta era drinkar med er!
Danne
Trodde du det fanns risk för att vi skulle lägga dem åt sidan?
Inez
Påminnelser skadar aldrig!
Block
Fyll på! Det kommer mera!
Richard
Det gör det alltid.
Roger
Som väl är. Fester som dessa borde aldrig ta slut.
Leif
Precis.
Maggan
Kom, Leif. Du är min karl idag.
Leif
Jag tackar för den äran.
Rosa (till Roger) Och du är visst min för idag.
Roger
Så roligt!
Roland (till Inez) Äntligen har du vågat placera oss bredvid varandra.
Inez
För första och troligen sista gången.
Richard (till Josefin) Vågar jag anförtro dig åt doktor Blockhammar?
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Josefin
Jag skriker till om han klämmer mig. Annars kan jag bita honom.
Richard
Gör det om det behövs.
Block
Kom, min älskade darling för i kväll.
Josefin
Jag hoppas du inte trampar i klaveret som vanligt, Ludvig.
Block
Det är ju bara det jag är till för. Dessutom skall jag hålla tal.
Josefin
Vilket tal då?
Block
Det får du se.
Inez
Välkonmna ut i värmen och ljuset, vårgrönskan och koltrastens paradis!
Danne
Jag hör bara taltrasten.
Roger
Lämna ornitologin hemma, Danne. Säger Inez koltrasten så är det
koltrasten som gäller.
Block (sjunger) "Och på ängen där borta, slår lärkan sin fru."
Richard
Gå ut och slå din drill, Ludvig. Sjunga får du göra senare.
Block
Jag ska göra så gott jag kan.
Inez
Våren väntar på att få välkomna oss alla i sitt hägn! Vårsolen strålar,
drinkarna flödar, och festen står för dörren! Kan det bli bättre?
Roland
Det kan alltid bli bättre.
Inez
Kom nu, Roland, och inga fler bäskheter idag.
Roland
Inte ens till bäsken?
Block
"Arabesken är en bäsk som araben tar till fläsk."
Josefin
Spara dina roligaste vitsar till senare.
Block
Jag har alltid kulor på lager.
Richard
Jag trodde du hade sålt kullageraktierna för länge sen.
Block
Det kommer alltid nya krig.
Rosa
Kom nu! Yngve väntar där ute!
(Alla herrarna för ut sina damer. Alla har sina drinkar med sig.)
Scen 2. I trädgården.
Roland
Det är en makalös trädgårdsarkitektur du har åstadkommit. Och
alltsammans efter skilsmässan?
Inez
Det är då jag har fått tid över att ägna mig åt väsentligheter.
Roland
Lasse är väl ordentligt omgift nu och har nya barn?
Inez
Ja, han har börjat om från början igen, som om en kull inte var
tillräckligt. Det var väl det han behövde. För mig räckte det med en kull.
Roland
Det tycks inte ha dragit ner dig.
Inez
Livet går vidare. Det var han som bedrog mig och inte tvärtom, och det
är jag glad över. Jag tror inte han är lika glad själv.
Roger (till Rosa) Här är vi verkligen ensamma bortom all ära och redlighet. Vilket
privilegium att få fira Valborg så här isolerade i fullständig säkerhet från staden!
Rosa
Ja, här kan vad som helst hända och vem som helst försvinna utan att
någon märker någonting.
Danne
Har ni lagt märke till brunnen mitt i trädgården? Den idealiska
likgömman för ett Agatha Christie-mord.
Roger
Jag tänkte faktiskt på det. Jag har kollat brunnen. Den är inte djup, och
det är inget vatten i den.
Rosa
Så om någon fattas i morgon vet vi var vi skall söka.
Danne
Precis. Men än så länge fattas ingen.
Roland
Var tysta nu. Yngve framträder.
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Yngve (framträder på balkongen ovanför)
Välkomna skall ni vara
i vår intima lilla skara
för att fira Valborg i all ära,
både nära stående och kära.
Vad kan skänka stunden högre glans
än vårens triumfatoriska glada dans
med koltrastar och taltrastar naturligt sjungande
i takt med festkalasets glada rungande?
Och därför vågar jag nu höja upp mitt glas
med Valborgs välkomsthälsning till vårt kalas!
alla (applåderar) Heja! Heja! Skål! Skål! (osv.)
Yngve
Låt oss strax nu in i salongen sticka
för att där nu kulinariskt äta och dricka
oss ännu gladare men utan fyllehicka,
var och en med sin eller sin nästas flicka,
för att njutningsfullt oss hela kvällen skicka
med kalasprogrammet noga följt till punkt och pricka!
alla (som förut) Heja! Heja! Skål! Skål!
Yngve
Töm nu era glas igen
så att de sen kan fyllas på igen!
alla (som förut) Hurra! Hurra! Heja! Heja!
Ros-Marie
Skall vi redan verkligen gå in? Vi har ju just kommit ut.
Danne
Det är ju det som är meningen, Ros-Marie. Vi skulle gå ut bara för att gå
in igen.
Ros-Marie
Men är det inte ganska befängt?
Rosa
Ros-Marie, de kunde inte dricka upp så länge vi trängdes där inne.
Ros-Marie
Jag förstår.
Danne
Du får faktiskt tömma ditt glas innan du går in igen.
Ros-Marie
Jag tackar för den vänligheten.
Maggan
Den där brunnen ser verkligen läcker ut, som om den ovillkorligen
måste locka till sig lik.
Richard
Du har också märkt det, Maggan?
Maggan
Den fullkomligt skriker av frestelser till brott.
Roger
Jag hoppas det inte smittar av sig på oss.
Maggan
Det gör det säkert.
Roland
Kom nu så går vi in och äter.
Maggan
Här lurar ett smygande brott i häckarna, och du tänker bara på mat.
Roland
Jag är hungrig.
Danne
Frågan är: vem skulle eventuellt ha motiv till att göra sig av med vem?
Maggan
En mycket svår fråga, då egentligen alla har motiv till att bli av med
alla. Vem är inte skild, vilka exfruar är inte med idag, vem har inte bedragit vem med
hans fru eller hennes karl, och vem har inte brottsliga önsketankar, som är lika väl
dolda som svåra att kontrollera?
Roger
Skrapa inte på ytan, Maggan. Fördämningen kan brista.
Maggan
Det är det jag menar.
Danne
Vi får se vem som saknas i morgon.
Leif
Om det är jag går jag igen.
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Maggan
Du menar att du kommer igen?
Leif
Nej, för jag har då gått bort.
Danne
Ut genom grinden eller för evigt?
Leif
Åtminstone ut genom grinden.
Richard
Kom nu, gossar och flickor. Supén väntar.
Rosa
Och vi har väntat länge nog på den.
Danne
Har du druckit upp, Ros-Marie?
Ros-Marie
Vänta litet.
Danne
Gör det då. Annars får du ingen påfyllning.
Josefin
Det löser sig, Ros-Marie. Det finns alltid mera.
Ros-Marie
Tack och lov för att jag aldrig når botten. "Stilla sjunk, o min själ, i floden,
i dunkla himmelska purpurfloden."
Leif
Nu blir hon lyrisk igen.
Danne
Nej, hon tänker bara på rödvin.
Richard
Det blir vitt vin först.
Danne
Det är lika illa.
Leif
Kom nu! (Alla drar sig inåt.)
Scen 3. Samma som scen 1, men med festligt dukad taffel.
Roger
Kan det bli bättre?
Richard
Snacka inte utan sätt dig.
Roger
Får man inte beundra arrangemanget?
Richard
Det kan du göra lika bra sittande.
Danne
Så jag fick dig till bordsdam, Rosa. Vilket nöje.
Rosa
Ja, vi kan bjuda på varandra.
Roland
Hur lång tid tog bordsplaceringen i år?
Inez
Jag satt uppe hela natten, men det var det värt.
Roland
Var det inte riskabelt att sätta doktor Blockhammar vid Ros-Marie?
Inez
De tar ut varandra.
Roland
Du menar, att de kan bidra till varandras välfärd?
Inez
Var och en för sig kan de besvära vem som helst, men tillsammans kan
ingen röra dem.
Roland
Vi får se.
Inez
Dessutom har jag garderat med Josefin på hans andra sida. Om det
behövs kan hon sterilisera honom.
Roland
Risken är att det kan behövas.
Maggan
Du är väl inte nykter idag, Leif?
Leif
Aldrig i livet.
Maggan
Löjtens, bäsk, pors, genever, svartvinbär eller allihopa på en gång eller
en och en?
Leif
Vi kan väl börja med den som är närmast.
Maggan
Du har gott väderkorn. Det var bäsken. (häller upp åt honom)
Block
"Arabesken är en bäsk som araben tar till fläsk."
Danne
Har du inte sagt det förut?
Block
All pedagogik bygger på repetition.
Danne
Jag visste inte att ni undervisade.
Block
Det brukar bli följden på lediga stunder när jag understundom tar mig
ett glas.
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Danne
Understundom? Är du inte alkoholog?
Block
Det heter alkoholiker. Jo, det är jag med den äran och stolt över det.
Richard
Man kunde tro doktor Blockhammar skröt med serafimerorden.
Rosa
Vilket tal håller han idag?
Richard
Det spelar ingen roll. Han håller alltid samma tal ändå.
Rosa
Gudskelov för det.
Richard
Jag trodde du kände honom vid det här laget.
Rosa
Ja, det gör jag. Vi är ju alla mer än underkunniga om hans
oberäknelighet som doktor.
Ros-Marie
Ni har redan tömt supen, doktor Blockhammar.
Block
Ni också.
Ros-Marie
Skulle ni inte vänta på snapsvisan åtminstone?
Block
Behövs inte. Det kommer fler.
Ros-Marie
Supar eller snapsvisor?
Block
Både och. Får jag fylla på?
Ros-Marie
Så gärna, om jag får fylla på hos er.
Block
Jag hoppas min tjuvstart inte besvärar sällskapet.
Ros-Marie
Ni dricker på ert eget ansvar, och samma gör jag. Jag tror värdinnan
gjorde oss båda en välgärning idag med att placera oss bredvid varandra.
Block
Misstänker ni någon dold avsikt?
Ros-Marie
Nej. Finns det skäl att göra det?
Block
Man vet aldrig. Ingenting sker av en slump. Allt har en mening.
Ros-Marie
Det ska bli spännande att se vad meningen kan bli av detta.
Block
Det kan bara bli en enda sak.
Ros-Marie
Berätta.
Block
Att vi ska dricka och äta och festa av hjärtans lust.
Ros-Marie
Jag håller fullständigt med er. (De skålar och tömmer andra snapsen.)
Josefin
Ni ligger nu två varv före oss, doktor Blockhammar. Är ni inte rädd för
att mista legitimationen?
Block
Varför skulle jag vara det?
Josefin
Ni lär ju frikostigt skriva ut alkohol till akoholister.
Block
Bara 96-procentig för utvärtes bruk.
Josefin
Och tror ni då verkligen att era alkoholister använder er 96-procentiga
sprit enbart utvärtes?
Block
Nej, enbart invärtes.
Josefin
Och ändå är ni inte rädd för att förlora legitimationen?
Block
Tror ni då att jag skriver ut till vilken alkoholist som helst? Min bästa
Josefin, jag trodde ni visste mer om alkohol än så.
Josefin
Vad är det jag inte vet?
Block
Alkoholism är en utmaning och en konst. Inte alla behärskar den
konsten. Det gäller att inte bli mer än nödvändigt full, och det gäller att inte dricka
vilken möbelpolityr som helst. Jag skriver bara ut 96-procentig sprit för utvärtes bruk
till de verkliga kännarna som vet vad de dricker och aldrig blir fulla.
Josefin
Och ni tror inte de blir fulla på 96-procentig sprit?
Block
Inte genast.
Josefin
Ni måste känna era patienter väl.
Block
Annars skulle jag inte ha dem.
Richard
Han är också generös med förtidspensioneringar.
Block
Med urskiljning och bara åt färdiga alkoholister.
Josefin
Vilken ålder?
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Block
Alla åldrar. Ingen är för ung, och ingen är för gammal.
Josefin
Hur ung är den yngsta?
Richard
Olle Svartholm var väl 25 när han fick sin förtidspension.
Block
Och tack vare det kan han nu arbeta resten av sitt liv utan att behöva
tänka på att ta ut någon lön. Han är en lycklig människa.
Richard
Tack vare doktor Blockhammars 96-procentiga sprit.
Block
Inte enbart. Han är en utomordentlig konservator.
Richard
När han inte dricker.
Block
Vad ni är puritanska här idag. Är vi här för att prata eller för att dricka?
Josefin
Vi är bara oroliga för din läkarlegitimation, Ludvig. Vad gör du om de
tar den ifrån dig?
Block
Det är mycket enkelt. Då förtidspensionerar jag mig och dricker ihjäl
mig. Det är det vettigaste jag kan göra.
Ros-Marie
Tack och lov för sådana äkta läkare som doktor Blockhammar!
Block
Tack, kära Ros-Marie. Vi förstår varandra.
Ros-Marie
Utan problem.
Block
Alkohol behöver aldrig bli något problem, om man bara dricker.
Richard
Professionalisten har talat.
Danne
Är det inte dags för den första snapsvisan snart?
Rosa
Är det inte dags för det första talet snart?
Yngve (reser sig)
Än klingar vårens klara melodi
i mer än tal- och koltrasts harmoni
när Ludvig stämmer upp sin symfoni
till vårens pris och eufori.
Rosa
Ska Ludvig hålla vårtalet?
Leif
Det ser inte bättre ut.
Danne
Det vore konstigt annars.
Richard
Få se om det blir samma tal som förra året.
Danne
Det blir det alltid och aldrig.
Ros-Marie (entusiastisk) Ludvig! Ludvig!
Block (reser sig med någon sävlighet) Mina damer och herrar, mina vänner och
väninnor, återigen har det fallit på min lyckliga lott att få hålla tal till denna
minnesgudstjänst, jag menar till detta måltidskalas, jag menar till detta uppsluppna
Valborgsfirande med hur mycket sprit som helst. Få se nu. Vad var det för ett tal jag
egentligen skulle hålla?
Inez
Våren, Ludvig. Våren!
Block
Var det om våren nu igen? Blir ni inte uttjatade av mina eviga vårtal?
Inez
Aldrig!
Richard
Aldrig av dina kvinnotal eller kalkontal heller!
Block
Tack och lov för det. Då kan jag ju faktiskt hålla vilket tal som helst.
Inez
Ja, och det är det vi alla väntar på!
Block
Intet är som väntans tider, hösten kommer vad det lider.... Vad var det
nu igen jag skulle säga?
Richard
Sätt igång honom, Josefin.
Josefin
Du har ditt vårtal i vänstra innerfickan, Ludvig, i fracken.
Block
Tack för det, kära Josefin. Jag visste nog att jag hade det med mig. Det
är ju alltid så mycket man måste komma ihåg när minnet sviker en.
(Buller utanför.)
Roland
Vad är det för buller där ute? Är det någon som kommer för sent?
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Roger
Snarare då en objuden gäst som kommer för tidigt.
Block
Släpp in honom vem det än är, så att jag får hålla mitt tal i fred.
(Plötsligt kommer det in en ruskig typ med k-pist, omedelbart följd av en lika ruskig
följeslagare, båda av extremt ruskigt utseende.)
Glenn (med k-pisten) Ingen lämnar huset! Ingen rör sig ur fläckan!
Danne
Vi skulle bara våga.
Inez
Vad är det frågan om? Är det ett skämt?
Glenn
Ni är alla tagna som gisslan! Polisen är efter oss! Kommer polisen in hit
har ingen av er sett oss! Är det klart? Annars skjuter vi ner er allihop!
Humphrey
Vi är desperata! Våra automatvapen är laddade!
Block (sätter sig) En högst oväntad effekt av mitt vårtal innan det ens har hållits.
Ros-Marie
Det är inte ert fel, doktor Blockhammar.
Block
Det hoppas jag verkligen.
Roger
Ta det lugnt, gossar. Ni tackar väl inte nej till en sup?
Glenn
Vi har visst hamnat bland fint folk mitt i deras suparorgier. Försök inga
tricks! Ingen super oss under bordet!
Danne
Vet ni då inte, gossar, att det är Valborg idag?
Glenn
Vad spelar det för jäkla betydelse? För oss är det som vilken annan
skitdag som helst.
Humphrey
Vi är desperata! Glöm inte det!
Roland
Men vad har ni då gjort, pojkar, som gör er så desperata?
Richard
Har ni sprängt en massa värdetransportbilar nu igen?
Maggan
De måste minst ha skjutit en polis. Det gör alla rånare nu för tiden.
Leif
Kan de skjuta poliser kan de skjuta vem som helst.
Danne
Vem var det som snackade om ett lik i brunnen? Det kan bli många.
Glenn
Håll käften! Vi är inte här för att massakrera er! Vi är här för att komma
undan!
Inez
Ja men ge er iväg då. Ni kommer inte undan om ni stannar här.
Glenn
Polisen måste dåna förbi först. Och stannar de här är vi inte här! Förstått?
Humphrey
Vi är desperata!
Danne
Han är värre än du, Ludvig.
Block
Det vore allt bra konstigt annars.
Inez
Men kära gossar, ni måste ju få er något till livs. Ni måste vara
utsvultna efter vad ni måste ha gått igenom. Får det inte lov att vara en smörgås?
Humphrey
De har ett helt smörgåsbord här, Glenn.
Glenn
Ja, jag ser det, Humphrey.
Danne (till Leif) De heter Glenn och Humpröy.
Glenn
Din hönshjärna, vad fan sa du mitt namn för!
Humphrey
Därför att du sa mitt.
Glenn
Du sa mitt först, din skithög!
Humphrey
Ja, ja, ta det lugnt med puffran bara och skjut inte ner mig.
Glenn
Det är precis vad jag ska göra, din kalkonknopp! Du har gjort bort oss!
Josefin
Ta det nu lugnt, gossar, och ät litet grann. Det är det bästa ni kan göra.
Danne
Det finns sprit också.
Glenn
Tror ni vi vill åka fast för rattonykterhet, va?
Danne
Det finns värre saker man kan åka fast för.
Glenn
Som om vi inte visste det!
Rosa
Vi vill bara hjälpa er på traven.
Glenn
Til vadå? Till schavotten?
Richard
Vi har inga schavotter i Sverige längre.
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Rosa
Men vad har ni egentligen gjort? Var klämmer skon? Varför är ni jagade
av polisen?
Glenn
Fråga inte så jäkla mycket!
Humphrey
Det kan kosta er livet!
Danne (sakligt) Han är desperat.
Humphrey
Just det! Jag är desperat!
Richard
Du behöver inte påminna oss. Vi tror dig.
Humphrey
Varför tar ni oss då inte på allvar? Ser ni inte att vi är beväpnade?
Richard
Visst ser vi det, Humpröy, men är era vapen verkligen laddade, och kan
ni verkligen sikta?
Glenn
Vill ni se bevis?
Inez
Nej tack, vi tror er, det räcker.
Roger
Men vi vet ju faktiskt inte vad det är frågan om. Vad har ni gjort?
Glenn
Hur kan ni vara så avspända? Är ni inte alls rädda för oss?
Block
Unge man, tillåt mig att klargöra situationen. Vi sitter här mitt i en
avspänd fest med mycket sill och snaps, mat och vin och andra läckerheter som lax
och stekta bananer. Hur kan vi då vara rädda för er, när vi har så trevligt?
Danne
Erkänn det, pojkar. Ni är totalt malplacerade.
Glenn (lugnare) Vi kanske kan behöva oss några järn, Humphrey.
Humphrey
Om du säger det, så varför inte?
Inez
Äntligen börjar ni bli mänskliga, grabbar. Slå er ner och förse er. Vi tänkte
just börja hålla talen. Ni är hjärtligt välkomna att delta när ni nu en gång är här.
Glenn
Tack, frun, men vi måste vara beredda på att polisen kan komma när
som helst, och då får vi inte synas här.
Danne
Ni kan alltid lätt försvinna under bordet.
Maggan
Ja, med puffror och allt.
Inez
Polisen kommer aldrig här förbi när vi har fest.
Roger
Men vad har ni egentligen gjort, grabbar?
Danne
Det får vi nog aldrig veta, Roger. Det är oväsentligt i sammanhanget.
Rosa
Men då får vi aldrig veta hur farliga de egentligen är.
Josefin
Det är kanske lika bra det.
Roland
Ni gör oss oerhört besvikna, pojkar,om ni inte berättar varför ni är
förföljda av polisen.
Glenn
Äh, det är så dumt så.
Humphrey
Säg det inte, Glenn.
Glenn
Det är nog bättre att ni inget får veta.
Danne
Är det så löjligt?
Glenn
Nej, det är ännu löjligare. Det är trivialt.
Danne
Säg inte att ni åkt fast för fortkörning och har promille.
Glenn
Det räcker, pysen. Nöj dig med att vi är flyktingar på flykt från lagen.
Roland
Bra, det räcker. Slå er nu ner och var med oss och festa.
Humphrey
Det skadar inte, Glenn.
Glenn
Nej, det gör väl inte det. (hänger k-pisten på ryggen och slår sig äntligen till
bords.)
Leif
Puh! Äntligen!
Maggan
Har du varit med om att bli kidnappad förut?
Leif
Inte med k-pistar.
Maggan
Jag håller med om att de är i ruskigaste laget. Ändå ser de ganska
oskyldiga ut.
Leif
Det beror på vad man jämför med.
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Maggan
Leif
Inez
Block
det.
Richard
Block

Poliser är mycket hemskare. Jag hoppas de inte dyker upp.
Det hoppas jag också.
Hur var det nu med talet?
Javisst ja, vi kom visst av oss en smula. Det var visst jag som skulle hålla

Kom till saken, Blockhammar.
Just det ja. (reser sig, tar på sig glasögonen igen. Buller utanför.)
Inte nu igen.
Glenn (hoppar genast upp med k-pisten i högsta hugg)
Ta betäckning, Humphrey!
Humphrey
Nu är det färdigt. (försvinner under bordet.)
Inez
Jag undrar vem det kan vara. Det låter inte som polisen.
Roland
Det är säkert inte polisen.
(Det knackar försynt.)
Tarzan (utanför) Jag vet nog att ni stack hit. Är ni där?
Humphrey (sticker fram huvudet, dödsförskräckt) Det är Tarzan!
Glenn
Det fattades bara det.
Danne
Är det Tarzan - med Jane? Har han dam med sig?
Glenn
Det är inte den riktiga Tarzan, era mossiga dårar.
(Dörren öppnas och en prakthippie kommer in med mycket långt hår, smycken och fantastiska
kläder.)
Tarzan
Jag visste de var här. Och de har ett party på gång. Kom in, kompisar!
(Tarzan kommer in med ett helt gäng av hippies med sig.)
Gullan (Tarzans första dam) Jag säger då det! Det är ju rena Nobelmiddagen!
Danne
Bättre upp, era pittoreska bohemer. Detta är Valborg!
Stellan
Vilket lattjo party du har hittat, Glenn! Får vi vara med?
Roland
Finns det mat åt så många?
Inez
Det finns det nog, och flaskor finns det i reserv, men nu ska det helst
inte komma fler.
Gullan
Hur hittade ni hit, Glenn?
Glenn
Huset bara fanns på vägen.
Humphrey
Vi måste ju söka skydd nånstans bort från vägen.
Gullan
Jag säger då det! Frackar! Långa klänningar! Medaljer och gullgull! Och
vilket sillbord!
Roger
Ni har tur. Vi är fortfarande i början.
Danne
Vi har inte börjat hålla tal än.
Tarzan
Det kommer väl, hoppas jag?
Roland
Ja, om ni bara slår er ner och deltar som annat vanligt folk här. Er brist
på klädsel får vi stå ut med.
Tarzan
Vill ni att vi klär oss nakna?
Roland
Det behövs inte. Jag hoppas bara ni inte ammar spädbarn vid bordet.
(med en blick på Saga, som just tänkte göra detta.)
Saga
O, jag hoppas det inte stör.
Inez
Naturligtvis stör det inte. Vi har alla varit mödrar här. Betrakta oss som
dina systrar.
Saga
Det var vänligt. Tack så mycklet. (ger sitt spädbarn bröstet.)
Danne
Det var ett präktigt ackompagnemang du fick till ditt tal, Ludvig. Det
nästan drunknade i anstormningen av extrapublik. Jag hoppas du inte har glömt av
att du skulle hålla det.
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Block
Jag har det alltid i beredskap. Men vågar jag ta fram det en gång till
utan att fler kommer in och avbryter?
Roland
Du får göra det på egen risk, Ludvig.
Roger
Säg bara, kära nya gäster, vad hade dessa era båda kompisar gjort?
Tarzan (till sina vänner) Vågar vi tala om det?
Glenn
Jag tror inte det spelar nån roll nu längre. Jag tror ändå inte polisen
kommer hit.
Tarzan
Saken är den, gott folk, att dessa båda tillhör motorcykelgänget
Drunken Devils, och i natt tog de hand om hela vår hemliga marijuanaskörd.
Roger (skrattar högt) Ha-ha-ha! Var det inte värre än så!
Humphrey
Skratta lagom! Vi hade kunnat få hela polisen efter oss!
Roger
Så ni är bara stackars raggare som bestjäl oskyldiga hippies på deras gräs!
Glenn
Hur hittade ni oss?
Tarzan
Vi följde bara spåret, så klart. Vi ville bara se var ni tänkte konsumera
skiten och hålla er sällskap.
Humphrey
Här finns mycket bättre grejor än vanligt grönt gräs. (höjer en
snapsflaska.)
Glenn
Du är full, Humpröy.
Humphrey
Är det så konstigt? Här finns alla kvaliteter. Jag är trött på att bara
vegetera.
Glenn
Du menar att det är bättre att vara alkoholist än att vara knarkare? Har
du fallit så djupt?
Block
Det påminner mig om den gamle franske presidenten Clemenceau, när
han träffade pianisten Paderewski, och denne berättade att han blivit president av
Polen, varvid Clemenceau utbrast: "Quelle décadence!"
Tarzan
Var det talet?
Danne
Nej, han har inte börjat ännu.
Leif
Han bara förbereder sig.
Tarzan
Vi ser med spänt intresse fram mot fortsättningen.
Glenn
Ni är mossiga allihop. Jag är trött på det här tråkiga sällskapet. Kom,
Humpröy. Vi pyser innan du somnar under bordet.
Humphrey
Och våra offer? Ska vi ge dem tillbaka deras gräs?
Glenn
Aldrig i livet. Vi har stulit det på hederligt sätt och äger det med all rätt.
Men de får gärna hänga med oss och dela med oss.
Humphrey
Okej, grabbar! Häng med oss till lägret! Vi pröjsar! Skiten är er, men vi
bjuder!
Tarzan
Inte oss emot. Vi har mera på lager.
Glenn
Det var väl det jag visste.
Stellan
Vi blir alltid bestulna på det som ligger ute, men vi har allt det rena
stuffet inne.
Humphrey
Ni har lurat oss!
Tarzan
Inte alls. Ni har lurat er själva.
Glenn
Var nöjd, Humpröy! Vi får ju behålla det.
Gullan
Jag är nöjd. Jag har fått se en Nobelfest på riktigt. Det trodde jag aldrig
jag skulle få uppleva. Är du klar, Saga?
Saga
Lillen sover.
Stellan
Då drar vi. Raggarna visar vägen.
Glenn
Häng med bara. Vi kanske kan göra affärer ihop.
Tarzan
Det är inte omöjligt.
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Saga
Förlåt så mycket att vi störde, och tack för att ni inte körde ut oss. (niger
vackert.)
Inez
Välkomna tillbaka en annan gång.
Maggan
Det var roligt att ha er här. Det var bättre än något tal.
Richard
Åtminstone mer improviserat.
Danne
Tyvärr lär detta knappast upprepa sig.
Tarzan
Tack för vänligheten. Vi återkommer gärna nästa år. Kanske vi kan ta
med oss litet gräs?
Yngve
Vi har sprit så det räcker.
Tarzan
Det var bara ett vänligt förslag.
Roland
Tack för vänligheten. Gå nu.
Glenn
Kom igen, Humpröy. (Raggarna och hippisarna drar ut allesammans.)
Richard
Ett högst oväntat extra tillskott till festligheterna.
Inez
Och vi har ändå knappt börjat.
Rosa
Kommer det mera?
Danne
Menar du sprit eller mat eller objudna gäster?
Roger
Jag tycker nu att doktor Blockhammar äntligen skulle hålla sitt tal, så att
vi äntligen kommer igång.
Ros-Marie
Innan det kommer fler objudna gäster.
Richard
Nog med förslag.
Inez
Var så god, Ludvig. Scenen är din.
Block
Tackar ödmjukast, Inez, men mitt tal tycks vara olycksförföljt i år. Vågar
jag verkligen försöka dra upp det en gång till?
Richard
Tveka inte. Bara gör det.
Block
Då måste jag åter anlita mina glasögon. Jag ser ju ingenting utan mina
ögonsubstitut.
Maggan Känn dig inte pressad. Det händer säkert ingenting mera omstörtande idag.
Richard
Var inte så säker. Fula gubbar finns överallt.
Ros-Marie
Skräm honom inte.
Roland
Inte så fula som vi redan har sett.
Danne
Nej, jag tror faktiskt att det värsta är över.
Block (citerar) "Värst är det aldrig när man säger: 'Nu är det som värst.' Då kommer
alltid det som ännu värre är." Konung Lear.
Richard
Till saken, Ludvig! Du har hållit oss i spänning hela kvällen!
Inez
Var så god, Ludvig. Du kan ta det lugnt nu.
Block
Tack, hulda värdinna. (har just börjat veckla ut sitt papper när det hörs
buller utanför.)
Block (sjunker ner tillintetgjord, lamslagen av förskräckelse) Inte nu igen!
Inez
Det är väl någon som har glömt något. Se efter vem det är, Roland.
Roland (går till dörren och möts av en polis när han öppnar den.)
polisen
Fest på gång, ser jag?
Maggan (viskar, slagen av fasa) Det är polisen!
Inez (något besvärad) Vad kan vi göra för er, inspektörn?
polisen
Bara rutinundersökning. Vi har fått tips om att ett par huliganer snokat
omkring här. Ni råkar inte ha sett dem?
Roger
Vad har de gjort?
polisen
Det är det vi inte vet, men de är välkända hos polisen. Risken är att de
är beväpnade. Er fråga, min herre, tyder på att ni vet något om saken. Vill ni kanske
förtydliga er?
Roger
Jag vet ingenting.
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polisen
Varför ställde ni då frågan?
Danne
Får man inte vara nyfiken?
polisen
Jag talade med herren här. Har ni också något med saken att göra?
Danne
Inte alls.
polisen
Varför blandade ni er då i?
Danne
Det gjorde jag inte. Jag bara försvarade Rogers nyfikenhet.
polisen (synar bordet) Tallrikarna här tyder på att ni haft fler gäster än de närvarande.
Och vad är det för en doft? (luktar och sniffar) Kan det vara cannabis? Mina damer och
herrar, jag beklagar, men jag måste tydligen ta er alla under förhör. Får jag be om
samtligas fullständiga namn och personnummer.
Inez
Inspektörn, vi sitter här mitt i en Valborgsfest och har inte lust att
avbryta för era erbarmliga formaliteters skull. Ni skulle göra oss alla en stor tjänst om
ni avlägsnade er och kom tillbaka i morgon.
polisen
Jag är ledsen, frun, men det är nuet som gäller. Jag kan inte avbryta
mina plikter.
Richard (till Danne) Såg du inte en skum figur smyga omkring i trädgården förut?
Danne
Jo, och jag tror bestämt han gömde sig i brunnen.
Richard
Jag tror det är bäst du visar konstapeln vägen ut till brunnen.
polisen
Det låter intressant.
Roger
Här är visst något skummisen glömde kvar här inne. (ger Danne en batong.)
Danne
Jag är strax tillbaka efter att ha visat konstapeln skummisens möjliga
gömställe. – Den här vägen, inspektörn.
polisen
Tack. (följer lydigt med Danne ut.)
Richard
Det är kanske bäst vi vattenfyller brunnen sedan.
Leif
Vi har väl sedan varken sett någon polis eller några skummisar här.
Yngve
Nej, vi var ju alla kanonfulla och satt alla här inne hela tiden.
Maggan
Om någon går och drattar i brunnen är det väl inte vårt fel.
Rosa
Även poliser kan få sig ett järn för mycket.
Inez
Ni kan alla intyga att jag alltid är generös med mina drinkar och aldrig
låter någon gå opåverkad härifrån.
Leif
Vad var det för skum person som passerade här förbi? Det kan väl
aldrig ha varit en polis?
Richard
Nej, du såg i syne.
Leif
Jag trodde nästan det.
Ros-Marie
Vi får nog alla dricka mera sprit, så att folk i morgon inte tror att vi kan
ha varit vid våra sinnens fulla bruk.
Block
En viktig slutledning, min flicka. Vi bör nog lyda dig genast.
Yngve
Det är det jag alltid har sagt. Drick mera sprit.
Inez
Hur var det nu med ditt tal, Ludvig? Känner du dig mogen för det nu?
Block
Jag tror nästan det.
Richard
Vi väntar bara på Danne. (Danne kommer in.)
Rosa
Där är han ju!
Roger
Danne! Har du varit ute och pinkat?
Danne
Ni kan hålla ert tal nu, doktor Blockhammar. Den siste objudne gästen
har gått.
Block
Jag litar på er, Danne, att han inte kommer tillbaka.
Danne
Ni vet hur det är, doktor, att blicka för djupt i en flaska som rymmer
mer än vad man själv kan innehålla.
Block
Ack ja, även poliser uppvisar underliga symptom ibland.
Inez
Till saken, Ludvig. Vi väntar äntligen på ditt tal.
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Block
Alla störande element till trots har vi till slut äntligen kommit till tals
med våren och dess tal fastän de störandes antal och deras talrika tallrikar erbjudit en
viss talträngdhet hos ifrågavarande talares talförhet.....
Ridå.
Virhamn, 9-10.6.2005
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