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Sånglösa 1.4
Sånglösa heter en flicka. I hela världen finns nog ingen som är mer ledsen än vad hon är.
Hon gråter varje dag och hon sitter ensam och tänker och tänker. När hon inte går långa
promenader nere på stranden vid det gråmulna havet.
En dag när hon går där kommer en uggla flygande och sätter sig i sanden framför henne.
Sånglösa, gråter och gråter
Mmmm… Mmmmmm…
Det går inte. Jag får inte, vill inte, kan inte. Får inte, kan inte, vill inte.
Mmmm… Mmmmmm…
Det är ingen idé. Finns inget att se. Att le. Åt.
Åt gjorde jag igår. Går gör jag nu.
Tiden går. Jag går. Varför då? Varför då?
Mmmm… Mmmm…
Det går inte. Jag får inte, vill inte, kan inte. Får inte, kan inte, vill inte.
Mmmmm… Mmmmm…
Hallå! Var är du? Du måste lyssna? Pronto, var är du? Du kan inte bara försvinna sådär!
Pronto
Du går med din hund. Den drar, den sliter, du skriker: Men slu-uta!
Du går ensam nu en stund, för hunden är död. Hunden är död.
Sånglösa
Mmmm… Mmmm…
Du är så elak. Den är inte död. Är inte död.
Det går inte. Jag får inte, vill inte, kan inte. Får inte, kan inte, vill inte.
Mmmm… Mmmm…
Mmmm… Mmmm…
Ugglan (kör)
Ho ho. Ho ho.
Vad händer?
Sånglösa sorgset
Inget… Bara…
Vem är du?
Ugglan
Jag heter Hobox. Hobox den andre, närmare bestämt.
Men varför gråter du så?
Sånglösa
För att jag är dyster.
Ugglan
Varför är du dyster?
Sånglösa
Varför skulle jag inte vara det?
Ugglan
För att livet… Livet är ju… helt otroligt.
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Varje dag en ny dag. Vad som helst kan hända.
Nya dagar hoppar hagar kossor över ända.
Överallt! Nerifrån! Se! Le!
Sånglösa
Det går inte. Det är inte så.
Jag är ledsen ändå.
Ugglan
Ho ho. Ho ho.
Men varför?
Sånglösa
För att jag alltid är så dyster. Det gör mig ledsen.
För att jag också är så ensam. Det är det som gör mig dyster.
Yster, dyster, lyster. Lyster… Dyster… Syster…
Mmmm… Mmmm…
Pronto! Var är du! Prata med mig!
Pronto
Hunden är död! Hunden är död!
Du har ingen nöd, inget bröd, inget stöd, av någon.
För hunden är död. Hunden är död.

Sånglösa
Du är så elak. Så grym. Nu sjunger jag min sång!
Jag gråter, det låter så dumt som det är
Jag gråter, och kan aldrig sluta
Jag låter och gråter för mina besvär
Jag gråter och kan inte njuta
Jag gråter, det låter så dumt som det är
Jag gråter för att jag är ledsen
Jag låter och gråter för mina besvär
Jag har inga andra intressen
Mmmm…Mmmm…
Det går inte. Jag får inte, vill inte, kan inte. Får inte, kan inte, vill inte.
Mmmm… Mmmmmm…
Ugglan
Ho ho. Ho ho. Hallå. Hallå. Lyssna lite nu.
Ja du gråter för att du är dyster. Och dyster är du för du är ensam.
Men varför är du så ensam? Det finns ju män'skor överallt, män'skor överallt!
Sånglösa
Det hjälper inte mig. Hjälper inte alls!
Pronto
Men berätta nu. Berätta nu. Det är inte farligt. Ta det bara varligt.
Sånglösa
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Jag… Jag är… Jag är ensam för att jag alltid gråter.
Det är det som gör mig ensam. Hela tiden.
Ugglan
Ho ho, så sorgligt.
Men varför gråter du då? Om du bara blir ensam?
Sånglösa
För det som är min största sorg. Jag vet inte…
Pronto
Berätta. Berätta. Det hjälper!
Sånglösa
Det enda som är viktigt. Det enda jag verkligen vill.
Så kan jag inte, kan jag inte alls.
Det är därför jag gråter. Hela tiden.
Ugglan
Men vad är det du inte kan?
Sånglösa
Jag kan inte… Jag kan inte… Sjunga! Sjunga!
Jag kan inte sjunga alls. Det är så hemskt. Det enda jag vill och det går bara inte. Inte en ton.
Inte ett ord. Inte en känsla. Ingenting. Och jag bara gråter. Gråter. Gråter igen. Och igen…
Ugglan
Ho ho, så svårt. Ho ho. Men lyssna här på Hobox's klokskap.
"Ingen är förutan röst, detta borde va en tröst
Sjunga kan ju varje man, blott han släpper modet fram"
Sånglösa
Inte jag. Inte jag.
Ugglan
Nåväl… Jag hittade just på det. Men jag tror det är snick-snack. Bara snick-snack. Jag vet
att du kan sjunga bara du släpper taget. Släpper fram, släpper ut. Då kommer känslan med.
Låt oss pröva!
Sånglösa
Är du inte klok. Det går inte!
Ugglan
Kom igen nu. Sjung efter:
Ho-ho-ho
Sånglösa
Jag kan inte. Det går inte. Kommer inget…
Pronto
Det kommer att bli så fult, så hemskt, så vidrigt, igligt, snigligt.
Ugglan
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Andas in, sssss, släpp ut, ssssss. Andas in, sssss, släpp ut, ssssss.
de andas tillsammans

Ugglan
Så andas in, sssss, och så sjung:
Huuuuuuuuuu…
Ugglan
Din tur!
Andas in, sssss, släpp ut, ssssss. Andas in, sssss, släpp ut, ssssss.
Andas in, sssss, och så sjung!
flickan tar sats och brister ut i ett så hjärtskärande falskt ljud att något sådant sällan skådats
på denna sida månen
Sånglösa
Kraa-aa-ou-krrr-ee-i-xxxxliiee-aaa-o--iiiiiiii…
Ugglan
Sluta! Sluta! Du gör mig illa. Oj, oj, oj, jag skulle aldrig…
Pronto
Vad var det jag sa. Vad var det jag sa. Vidrigt, igligt, snigligt.
Sånglösa hämtar hjälpligt rösten
Det… Det… …är ju det jag… …säger. Det… går inte…
hon börjar gråta
Mmmm…Mmmm…
Det går inte. Jag får inte, vill inte, kan inte. Får inte, kan inte, vill inte.
Mmmm… Mmmmmm…
Det är hemskt. Fruktansvärt… gråter hjälplöst
Ugglan
Ho ho ho.
Såja. Såja. Hobox skall tänka ut något.
Pronto
När man skjuter kanon får ingen stå bakom. För det blåser dit. Eld. Så där kan man inte vara.
Då brinner man upp. Som en råstekt tupp.
Men hon var framför. Hon var framför.
Hon ville att flickor ska få gå i skolan. Då sköt de henne. I huvudet. Sköt de henne i huvudet.

Ugglan
Nu har jag pratat med djupet i skogen. Där klokskapet härskar och vetandet bor. De vill du är
tyst och lyssnar till träden. Då får du reda på vad du skall göra. De ringer när det är dags.
Sånglösa
Det är ingen idé…
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Pronto
Står man framför blir det hål. Stora kulor stora hål. Små, små kulor mindre hål. Det gick inte
bra. Inte alls.
För hunden är död, hunden är död.
Sånglösa
Sluta! Sluta!
Rrrrrrrrr…
Ugglan
Hoho. Ja, ja. … Det skall vi vara. … Fullständigt. … Ja. … OK.
Det är dags. Nu ska vi vara helt tysta och lyssna. OK?
Sånglösa
Visst…

Klokskapets kör
Den som vill hitta sin egen röst
Måste först finna inre tröst
Börja leta i ditt bröst
Även om känslan därinne är höst
Fyra saker skall du klara
När du med vårt skepp skall fara
Modet får du inte spara
Det är ditt liv du skall försvara
Så ropa hej och kuckeliku
Och fatta att det (är) bara du
Som skall slåss som ett jehu
Ja, lyssna noga på oss nu
I det första skall du möta dig själv. Möta och lära dig tycka om. Dig själv.
I det andra skall du möta människor. Möta och våga vara nära. Andra.
I det tredje skall du möta det svåra. Möta och klara sanningen. Inom dig.
I det fjärde skall du våga pröva. Pröva att göra det svåraste. Du vet.
I snövita lager lyser mörkret på andar som seglar som dimma i luften.
De jagar i vinden, hetsar och klandrar, de leker runt linden och testar varandra.
Och nu är det din tur. Nu skall du göra det vi sagt. Du skall gå till Olgan i Stupet. Hos henne
börjar din uppgift. Gå nu.
Pronto
Det kommer du aldrig att klara. Aldrig en chans.
Ugglan
Ho ho ho. Stupet är läskigt. Blunda nu så tar jag dig dit. Väl där får du klara dig själv. Redo?
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Sånglösa
Okej.

Scen 2_Stupet
De flyger, kanske en sång, eller en mellanscen.
Ugglan
Ho ho så jobbigt det var. Så högt upp.
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