Scene 4. Only Me (Fra INGEN, af Pia Marcussen, OPGANG2 TURNÉTEATER, 2020)
Hej! Og velkommen til Only Me! Det er så mig.
Det er her er min første video, efter jeg har droppet mine venner.
Og så tænker I sikkert: ”Hvad! Okay? Og hvorfor så lige det?”
Det kan I så få svar på hvis I giver den her video et kæmpe thumbs up og trykker på Subscribe, så
kan I følge mig her på kanalen.
Dengang jeg havde venner, skulle jeg hele tiden tænke på, om det jeg gjorde var rigtigt.
Når mig og mine venner stod sammen, sådan her (viser, hvordan man står tæt i en gruppe og
tager en selfie) Og jeg så pludselig fik lyst til at gå derover – altså det ku jeg jo ikke rigtigt, vel? – for
nu stod vi jo hér – og ik dér.
Når du ingen venner har, så kan du stå, hvor du vil, du kan se ud som du vil, du kan høre det musik,
du vil og sige det højt, du tænker. Du kan være dig selv i stedet for en fucking kopi!
Er tilfreds med sig selv. Ser efter om der er likes: Fuck!
Hvor er I? Hvor er I når jeg kalder?
Hvor er I? Hvor er I når jeg falder?
Video 2. Læring.
Jeg glemte at sige, at I skal huske at like den her video, og I må også meget gerne skrive noget i
kommentarfeltet. Okay? Okay!
Ved I godt, at der er ingenting, der slår matematik. INGENTING! Hvis det ikke havde været for
matematik, havde jeg ikke kunne stå her og snakke til jer i den her lille firkantede ting.
For uden matematik, var mobiltelefonen slet ikke blevet opfundet.
Cosinus og sinusbegreberne knytter sig til vinklerne i den retvinklede trekant.
Vi havde en matematiklærer, som jeg syntes var helt vild sej.
Her har vi et koordinatsystem.
Men min venner kunne ikke lide ham.
Og her er x og y aksen.
Så det kunne jeg heller ikke.
Under følgende tekst saboterer OM undervisningen med ”dumme abelyde, og hver gang læreren
stopper op, spiller OM uskyldig..
Og her ligger enhedscirklen ligge med en radius på 1. Summen af kateternes kvadrat er lig med
hypotunosens kvadrat. Altså A2 plus B2 er lig med C 2
Han er en fucking abe!

Når man er god til matematik, kan man regne alt ud. Man kan regne ud, hvordan verden hænger
sammen. Hvordan hele universet er opstået! Det er vildt!
Men det sagde jeg ikke noget om til mine venner. Ved I hvad, jeg sagde?
Siger som en abe: Uhuhhau!!
Man kan blive dum af at have venner. Så husk lige at smide nogle likes – du kan faktisk nå at blive
den første. Tjekker om der er kommet likes
Video 3. Kriminel.
Ved I godt, at man bliver kriminel af at være sammen med sine venner? F.eks. når man går ind i en
kiosk, og så lige pludselig er der en, der… viser de stjæler… og så gør de andre det også – og til sidst
så kigger de på mig, for nu er det min tur – føler sig presset, stjæler, afsløres
Hey!! ”Det er ikke min skyld! Det var dem! Det var dem, der fik mig til det!”
Det kan man jo ikke sige. Det siger man bare ikke.
Video 4. Et ondt menneske
Hej! Og velkommen til Only Me! Altså der er ikke rigtig nogen, der følger mig endnu. Kom nu. Smid
nogle likes. Kom nu! Hvad venter I på?
Der startede en ny dreng i klassen. Han var meget stille. Mig og mine venner, vi gik hen imod ham
og pressede ham ind mod væggen, så han ikke kunne flytte sig - og så.. trækker i sweatshirtens
snører … drengen gisper efter luft.
”Ej slap af! Det var bare for sjov.” Men han syntes ikke, det var sjovt. Det kan jeg godt forstå, for
det gjorde jeg heller ikke.
Hvor er I
Er I derude?
Hvor er I
Altså bare et enkelt like!!
Hvor er du
Eller tør du kun like mig, hvis dine venner gør det?
Hvor er I
Er der ikke nogen derude, som vil følge mig!

