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Uddrag fra manuskriptet, skrevet af Christina Hagen 

Dem der har en grillbar, ik?, de siger, at jeg er frivilligt burgerløs. Frivilligt burgerløs? 
Frivilligt barnløs? Frivilligt tennisalbueløs? Er I frivilligt laksemousseløse? Dem der har en 
grillbar, de siger, at man først finder meningen med livet, når man får en burger, men det 
ved man først, når man står med burgeren i hænderne. Sådan en burger kan godt være ret 
snasket, der er sådan noget hvidt slask, der ligesom drypper lidt. Der er også meget kød i 
en burger. Fór meget kød, kunne man måske sige. Jeg tror, at når man ser sig i spejlet 
efter, at man har fået en burger, så ligner man en gammel jakke eller en gennembanket, 
udtrådt ræv. Det snurrer sådan lidt i de betændte bumser, og glæden i fjæset, den er væk, 
de der satans hudsække under øjnene, de hænger nede på kinderne som tunge, kinesiske 
kopikondisko. Der kan man godt tænke: Skulle have nøjedes med en let salat. 

Uden en burger i hænderne, der går du bare rundt og drikker Bailey´s og spiser marcipan. 
Det er rimelig nice. Og så er der sådan en, der siger "Hey, what´s up? My name is Brett". 
Brett er brun, Brett er firkantet, Brett arbejder med vandsport og går i sygt store sandaler. 
Jeg synes godt, du kan finde en slags mening med livet, når du rejser i Sydspanien og 
finder sådan en stor sten ude på en skrænt og sætter dig ned på den og kigger ud på 
naturen og bare er sådan: "Wow, her er flot". Havet er mega blåt og fuglene de synger og så 
sidder du bare der og alle mulige naturdufte kommer op i din næse og du får øje på en 
rigtig flot blomst. This is the purpose of life. Hvad hvis jeg havde en burger nu? Skulle jeg 
så bare lægge den på jorden, hvis jeg lige ville tage et billede af et træ? Ville den ikke bare 
stå og blive rigtig ulækker og rynket der midt i solen og begynde at lugte og alt muligt? Der 
er bare ikke noget værre end sådan en stor klump kød, der står og bager ude i solen. 
Burgerkød kan ikke rigtig tåle sol, det kan ikke rigtig tåle benzin, kan ikke rigtig holde til at 
sove middagslur inde i en brændeovn og når man har en burger, så har man altså også et 
vist ansvar. 

Hun siger med forandret stemme/mikrofon med filter (som om djævlen har besat 
hende/som om de andre kvinder har besat hende/hendes værste mareridt/de tanker hun 
fortrænger omkring det at få et barn): "Infans!" 

Ej, shit. Lidt uhyggeligt alligevel. 

Et da nativitate ad infantem. Jeg skal føde en baby. 

Ah, det tror jeg så ikke, jeg kunne tænke mig. 



 

 

Et da nativitate ad infantem. A parva qui hereditatem capient innitens limosae pronus 
creatura tua uanitas et pauperum beneficium. Jeg skal føde en baby. En lille slimet 
badebold, der vil arve min tæveagtige overfladiskhed og min dårlige begavelse og min 
konfirmantiøse besættelse af skønhed og brynpenne og læbestifter fra Gosh og mascara og 
lortebrunt pudder. Men først, min pige, først skal jeg tro på lykken, hip hurra, skal jeg 
skrive digte og ville fremtiden og samle andre menneskers skrald op fra gaden, først skal 
jeg ligge under et gammelt æbletræ en sommerdag, hvor solen ætser min hud. Jeg skal 
åbne mine øjne. Så vil han stå der, Bent eller Jørgen eller Lukas, han vil have et lidende 
udtryk, som om, jeg skal hjælpe ham over en stor sorg, som om han har slået nogen ihjel, 
som om han har levet ude i en skov alene og først vendte tilbage, da han kastede op over 
dyrene og grenene og alle svampene, da landskabet lignede en omelet. Han har grove træk 
i ansigtet, han siger ikke noget. Jeg er bange for ham og jeg elsker ham med det samme. Vi 
sidder i vindueskarmen og tegner, med fingrene, i hinandens ansigter. Svinske og grådige 
sutter vi spaghetti bolognese op fra gulvet og hopper i trampolin i køkkenet. Patterne i 
loftet, patterne i gulvet, patterne i køleskabshøjde stirrende ind på hylderne efter paté. 
Lykken ligger lige under tungen, som en udsmattet bløddel, som svulmende ungpigebrisler 
i blonde-bh´er. Han moser appelsinerne fra skålen med sine bare næver og smider hele 
lortet ud ad vinduet alligevel. Han elsker mig, indeni og udenpå, han maler portrætter af 
mig og forsvinder. Han vender tilbage med en ked-af-det-smiley og et vissent nåletræ i en 
afskyelig, keramisk potte. Han knepper mig op ad væggen, som en majetærsker, som en 
høtyv med fire rustne tænder, han tygger mit knastørre hår. Så står vi stille, han tømmer 
sig i mig og siger de tre små ord: "Jeg er skizofren". 

Ridiculum qualis mulierculam. Hvad er jeg for en underlig lille dame? Hvad er jeg for en 
spøjs sabotør? Jeg er intet andet end en forfængelig, egoistisk hore, en røvhulsbarberet 
voksenbaby med pattebarnsafhængighed af Botox og Chanel. Jeg rejser rundt i verden og 
spiller fin dame blandt sorte og hjemløse og gadehunde. Jeg sover længe og drikker 
soyamælk og spiser italiensk is. Hvad er jeg for en sørgelig omgang pølsemix? Står og 
sminker mig i spejlet, før jeg fylder mig med frugt og grønt i all inclusive buffeten. 
Sundheden inden i mig, alle de lykkelige ø-mærker, der valser rundt i mine indre organer, 
al den fandens motion og alle solskinstimerne på altanen, de dyre cremer på badeværelset. 
Jeg har intet. Jeg har ingen. Jeg er en udstilling. Jeg er mig og det tøj, jeg har på. Kig på de 
andre kvinder, udmattede slamsugere med martrede ansigter. Se hvordan de trættes af 
kærligheden og længes efter friheden og pines af gentagelsen, barnevognen, sutteflasken, 
barnevognen, hagesmækken, brækkluden, røvsalven. Hvad er jeg for en lille destruktiv 
dame, der tror, jeg kan slippe udenom? Jeg skal fanden fuckemig føde trillinger, til min 
mave sprækker i lange, blå, klamme lyn. Fostrene og fedtet og blodet skal vælte ud. Mine 
blodårer skal svulme op som blindeskrift på mine fedladne ben, jeg vil sprække fra hul til 
hul, før sosuhjælperen kommer strygende med en fjerkræsaks til ingen verdens nytte. Jeg 
vil være fuldstændig tung af sorg ved synet af de tre skrigende dukker. Vil de løbe om 
hjørner med mig? Vil de klæde sig ud som zebraer og hullede oste og grine og gemme sig 
under køleskabet med knive og neglefile skjult i håndfladerne? Vil de være til at stole på, 
de tre gryntende, eller vil de vokse sig store i løbet af ingen tid, få dage, vokse mig over 
hovedet i løbet af en uge? Vil de være både kvinder og mænd og galninge og voldtage mig 
på skift, når jeg vil skifte deres ble? 

Vos slurp, ut aliae mulieres slurp. Jeg skal slubre, som de andre kvinder slubrer i deres te. 
Jeg skal have en angoratrøje på. Jeg skal slikke på porcelænskoppen med mine sprukne, 
moderlige læber, jeg skal kun kunne tale om fødsler og kusser og kvindelighed og 



 

 

moderskab og moderskab og moderskab. Jeg skal omklamre de endnu ikke moderlige med 
min moderlighed og mælken vil løbe til. Jeg vil amme en hjemløs i toget, jeg vil amme en 
kvinde og en hund, den hvide mælk vil dryppe fra mine udmalkede patter. Jeg vil aldrig 
mere kun være et menneske, jeg vil være moder med brusende fløde. 

Jeg vil ikke kunne slippe ud. Jeg er i mørket med et barn, der er ikke nogen dør ud til et 
andet sted, jeg vil ikke kunne se en mening med noget. Hvorfor nogen laver ost og andre 
asfalterer veje. Hvorfor nogen læser bøger og lærer de fattige at dyrke jorden. Mit barn vil 
hænge trøstesløst fra mine lange bløde mælkesække. Det vil have suttet min personlighed 
ud af mig og lagt den som en stor, stinkende lort i en stofble.  

Jeg er moder. Jeg går rundt i haven til det hus, vi ikke havde råd til. Jeg havde brug for 
trygheden. Min mand står i carporten og kigger på sin telefon. Sådan bliver han stående 
længe. Han skriver med sin elskerinde. Jeg vil grave mig ned i haven og æde jord af foragt, 
smadre hans baghoved med skærene fra en rive. Hadet til hans børn står i flammer indeni. 
Alt det satans besvær, nu er alt skyllet ud. Jeg elsker ham og jeg vil fråde ham af savn og 
afmagt, jeg hader ham, jeg vil drukne ham i en spand. Han forlader mig en tirsdag, hvor 
jeg har købt en kamsteg og slæbt den hjem igennem et krat. Mine lår bløder, mine ører har 
revet sig løs, jeg okser afsted ad villaveje og stier i iturevet tøj. Sveden løber, han skriver 
det bare i en besked, at nu bliver han hos hende. Tre grimme havørreder sidder 
derhjemme i pindestolene. Tre misdannede klatkager, mit afkom, venter med snot ud ad 
røven. Hans satans kravl er nu míne beostære med orm. Jeg er et udsmattet menneske, 
lejligheden er fuld af støvede ting, som ingen bruger. Beostærene kommer og går, jeg 
sidder på gulvet og gør ingenting. Jeg har ikke noget arbejde, der er ingen hjælp at hente, 
jeg bliver grimmere dag for dag, en gammel, ludende fisse. Vi æder ærter på dåse og skider 
på skift, jeg roder efter skrald om natten. I mørket er jeg mig selv, er jeg en lille mus efter 
nødder, der kan ingen se mit ferske fjæs, skambidt af sorg. Om dagen er jeg enlig mor. Jeg 
har lyst til at åbne det bur, lade de beostære flyve væk. Også selvom det bliver vinter og de 
dør af frost. Jeg vil slikke sol på Gran Canaria i bikinitop og høre musik. Jeg vil sætte en 
annonce i avisen under "andet" og forære beostærene væk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arbejdsspørgsmål:  

 

• Hvilke forestillinger har kvinden i teksten om et parforhold?  
 

• Hvad gør man i et parforhold?  
 

• Hvordan skal man være som kvinde?  
 

• Hvordan skal man være som mand?  
 

• Hvilke forestillinger har kvinden i teksten om at være mor? 
 

• Er det nogle forestillinger, du kan genkende? 
 

• Hvad drømmer kvinden om? 
 

• Er det nogle forestillinger, du kan genkende? 

  


