
Bue kontra bas

Bue strækker sig. Strækker sig ind i musikken. Armen forlænger sig 
selv. Fødder banker mod træplankerne. Bue stryger først med bløde 
strøg, så heftigt og hårdt. Hen over strengene og det mørke træ. 
Bas er rolig. Kun bue sitrer indædt. Røgspiraler danser dovent fra 
gløderne ved de dunkle borde. Fingre tapper på bordene. Tap. Tap.

Bag baren står Molly. Hun er ny. Blændende. Susan skæver til 
hende, mens hun knapper flasker op. Mollys kinder er røde, øjnene 
er blanke. Hun pudser et glas. Fraværende. Hendes fod bevæger sig 
umærkeligt til rytmen. Susan er gammel. Ældre end hun selv bryder 
sig om. Ældre end baren. Ældre end musikken. Hun har set alt før. 
Også blikket i Mollys øjne. Især det. 

Molly: Den kalder.

Susan: Ja?

Molly: Musikken.

Susan: Den kalder ikke. Den byder. Der er forskel.

Molly: Jeg har hørt den før.

Susan: Vi har alle hørt den før, skat.

Molly: Den sitrer i mig. Den kender mig. 

Susan: Den stryger langs dine strenge, henover din hud, ind i 
din sjæl. Jeg ved det.

Molly: Den kalder på mig.

Susan: Hør, skat. Den bue er ikke blød. Put noget i dine ører og 
kom i gang med at ordne de glas. For din egen skyld.

Musikken stopper. Molly stiller glasset fra sig. Hun siver ind 
mellem gæsterne med en øl. Han tager imod. Ser ikke på hende. 
Hendes hjerte kravler. Hun bider hul i sin læbe uden at bemærke 
det. Han drikker. Hun venter. Endelig kigger han op. 

Bas: Hvad vil du?

Molly: Svare.

Bas: På hvad?

Molly: Svaret er ja.

Bas: Gå din vej.



Molly: Jeg er stærk nok

Bas: Ingen her spiller tiden på småpiger. Gå ned og pas dit 
job. 

Molly: Jeg er gammel nok.

Bas: Du bliver gammel nok for hurtigt.

Molly: Du kaldte på mig, jeg hørte det selv.

Bas: Det tror de alle sammen. Jeg kalder ikke på nogen.

Molly forsvinder bag baren. Rød og varm. Natten vokser, larmen 
stiger. Bue bevæger sig hurtigere og hurtigere. Molly hud er 
spændt ud som skind over en tromme. Timerne tikker forbi. Tik. 
Tik. Gløderne dør hen. Tiden bliver sløret. Susan tøver med at gå. 
Hun stirrer på Molly, der ikke længere ligner Molly. Hun ligner 
Susan. For længe siden. Hun prøver at holde om Molly, stryger 
hendes hår. Kysser hende. Men Molly smyger sig fri. Stædig og 
legende. Bristefærdig og ubærlig. Til sidst må Susan gå.

Molly bevæger sig langsomt, glidende. Hun sætter sig midt i lyset. 
Lader barnligt en skjorteknap gå op. Bue hæver sig og stryger. 
Først blidt. Så skamløst blidt. Så ikke blidt mere. Bas er stum. 
Ser på uden øjne. Musikken sprænger rummet. Bue filer. Ridser og 
skærer. Hår knækker. Molly skriger.

---

Susan kigger op. Hun møder Mollys blik. Natten er tilbage. 
Musikken spiller igen. Trænger sig ind i træet og brænder i 
gløderne ved bordene. Molly er blevet gammel. Ældre end hun selv 
bryder sig om. Ældre end baren. Ældre end musikken. Hun har set 
alt før. Også blikket i Susans øjne. Især det. 

 


