
Bare et kort øjeblik

CLAUS:
Vil du ikke starte, Gitte?

GITTE:
Jo... 
Som tidligere nævnt kæmper jeg med tvangstanker. Jeg er tvunget 
til at tænke på en bestemt person. 24 timer i døgnet. Det er 
frygteligt.

CLAUS:
Jeg har også tvangstanker.

GITTE:
Sludder. Måske har du noget andet, men i hvert fald ikke 
tvangstanker. Se, det er derfor det er så skrækkeligt at tænke på 
dig. Du er et fuldstændigt urealistisk menneske.

JØRGEN:
Jeg er rask. Det er derfor jeg er her. Og så for at give min 
støtte, selvfølgelig.

CLAUS:
Jeg drømmer om at slikke Gittes tæer og krybe ind under hendes 
øjenlåg når hun sover. Skulle det nu ikke være tvangstanker??

JØRGEN:
Det er på sin vis forfærdeligt ensomt ikke at fejle noget. Men jeg 
er selvfølgelig også taknemmelig. For at være normal. Det siger 
sig selv.

GITTE:
Jeg er besat af mine tvangstanker. De får mig til at kalde på 
Claus i søvne. Og hviske hans navn ind i alle postkasserne. De får 
mig til at tro på, at alt er perfekt, når jeg kysser ham. Men det 
er det ikke. Han er jo bare endnu en tilfældig mand. Og alligevel 
tvinger mine tanker mig til at tro det.

CLAUS:
Jeg er mindst lige så syg som dig.

GITTE:
Hahaha. Den eneste sygdom du har, er at være min sygdom. Bortset 
fra det er du ligegyldig. Når jeg først er blevet helbredt, så 
forsvinder du som luft. Som luft, siger jeg!

CLAUS:
Jeg er vild med dig. Selvom du kan være en møgkælling. Og 
alligevel skriver jeg digte om dig om natten. Jeg har alle mine 
venners ord for, at der er noget seriøst galt med mig. 



JØRGEN:
Det er så ægte. Så levende. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Det 
kan være svært at støtte andre, når man ikke selv kan føle noget. 
Ingenting føler jeg.

CLAUS:
Jeg drømmer om, hvordan dit hår leger i vinden. Og hvordan jeg har 
lyst til at røre ved det. Hele tiden.

GITTE:
Mine tvangstanker får mig til at begære Claus. De får mig til at 
ønske at have sex med ham. Og få børn med ham. Og havestakit og 
pensionsordning med ham. Hvis det ikke er sygt, så ved jeg ikke 
hvad det er. 

CLAUS:
Selv den slags lort du lukker ud der, får mig til at ville have 
dig. Det er så fucked up.

JØRGEN:
Måske er det ensomste menneske i verden det menneske, som ikke har 
en smerte at dele med andre. Jeg er så velfungerende, at jeg ikke 
engang kan forestille mig, at fejle noget. Ingen familieproblemer. 
Ingen forvirrede øjeblikke. Ingen identitetsproblemer. Intet 
spejlbillede. Leve, arbejde og dø. Leve, arbejde og dø. Det er mit 
liv.

GITTE:
Jeg er tvunget til at længes. Jeg hader at længes. Jeg hader 
Claus, det ved jeg med min logiske sans, men mine tanker tvinger 
mig til at elske ham. Jeg vil så gerne være rask. 

CLAUS:
Jeg overvejer nogen gange om jeg virkelig ønsker at blive rask. 
Jeg hader at elske dig, men på en måde elsker jeg det også.

GITTE:
Hvilket sygt menneske, ønsker sig at blive ved med at være syg!? 
Der er seriøst noget i vejen med dig!

CLAUS:
Det er jo for helvede også det jeg har prøvet at forklare dig!

JØRGEN:
Engang stødte jeg ind i en mand ved et lyskryds. ”Hvad er der galt 
med dig?”, spurgte han. ”Ingenting”, kunne jeg bare sige. Det 
føltes tomt. Som om jeg ikke eksisterede. 

GITTE:
Hvis der ikke findes en kur, slår jeg mig selv ihjel. Mine tanker 
tvinger mig til at være forelsket i en anden end den jeg i 
virkeligheden elsker, og til at ønske mig et liv, som jeg ikke vil 
have! 



CLAUS:
Hvordan tror du at jeg har det? Tror du det er sjovt for mig at 
være besat af dig? Hvis det ikke var for din mand, så kneppede jeg 
dig lige nu og her, midt på gulvet!

GITTE:
Bland Jørgen uden om dette her. Min sygdom har ikke noget med ham 
at gøre.

JØRGEN:
Der er ingenting i vejen med mig. Slet ingenting. Jeg er 
ingenting. Et fnug der falder i et uendeligt univers. Hvorfor er 
vi her? Hvad er meningen med det hele? Jeg ved det ikke.

CLAUS:
Vi må støtte os til hinanden. Hjælpe hinanden. Det skal nok gå det 
hele.

GITTE:
Men jeg er så træt... Hold om mig, Claus. Bare et kort øjeblik.

JØRGEN:
Måske burde man bare give slip. Lægge sig ned og sætte en pistol 
for tindingen.

---

GITTE:
Tak for i dag. Det var et godt møde!

JØRGEN:
Vi må hellere smutte, børnene venter derhjemme.

CLAUS:
Ja, jeg skal også skynde mig. Min kone har fødselsdag. 

JØRGEN:
Nej, er det rigtigt? Tillykke! 

CLAUS:
Tak. Vi skal ud og spise. Running sushi.

JØRGEN:
Det har jeg hørt om. Det må vi også prøve en dag, Gitte.

GITTE:
Ja, det kunne være spændende! 

JØRGEN:
Hav en god aften, Claus.



CLAUS:
Jo tak, i lige måde! Vi ses i næste uge.

GITTE:
Vi ses!


