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Audition tekst – Lukas
KÆRE MARIUS-TEKST
Kære Marius
Det her er ikk’ starten. Det er slutningen på din dagbog. Jeg har sneget mig ind på dit værelse og har i al
hemmelighed ledt i dine skrivebordsskuffer, indtil jeg fandt din dagbog. Den har jeg smuglet med ud, åbnet den
og bladret hen til den første blanke side, og så er jeg begyndt at skrive. Nej, jeg har ikke læst, hvad du har
skrevet. Virkelig ikke. På æresord. Jeg mener, der må findes en eller anden lov som forbyder andre at læse ens
dagbog uden tilladelse til det. Måske findes der også en lov, som siger, at man ikke må skrive i andres dagbog.
Men jeg gør det alligevel.
I dag startede karnevallet. Og nej, det er ikke nogen misforståelse; jeg kan allerede høre dig sige: ’Hvordan kan
det nu lade sig gøre? Sidste gang jeg tjekkede, var vi i september.’ Det kan lade sig gøre, fordi du har været død i
et halvt år, Marius.
DAGBOG-TEKST
Da mor sagde, at hun ville brænde alle dine ting, kom jeg straks til at tænke på den dagbog, som jeg gav dig for to
år siden, til din tretten års fødselsdag. Jeg tænkte; vil hun også sætte ild til den? Jeg turde slet ikke spørge hende,
det ville væreforfærdeligt, hvis hun kastede den i flammerne.
Det ville være som at brænde dine tanker, og hvad skal det til for?
Derfor har jeg i hemmelighed stjålet din dagbog. Stjålet, for mor har udtrykkeligt sagt, at jeg skulle holde mig væk
fra dine personlige ejendele. Men, jeg har alligevel gjort det, fordi jeg har besluttet følgende; Jeg vil skrive i din
dagbog, så mine tanker også står i den. Og hvis mor så husker din dagbog og vil brænde den, kan jeg forbyde det,
fordi hun så også brænder de tanker jeg har nedskrevet! Så enkelt er det.
BROR-TEKST
Kan man stadig være bror til en, når den person ikke lever længere?
Egentlig gør det ikke længere noget. En mor skal være mor, en far være far og en bror være bror. Men der er ikke
længere nogen at være bror for, så jeg kan lige så godt lade være med at være bror mere. Så god en bror var jeg
alligevel heller ikke. Jeg duede ikke til at være bror: Jeg lod dig tit være alene, selvom jeg godt vidste, at du ikke
brød dig om det. Alligevel kunne jeg godt tænke mig at få svar på spørgsmålet, om jeg stadig er bror nu, hvor du
ikke er her mere. Hvad synes du? Eller er du ligeglad nu?
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