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Scene 5. Sommerfugl 
 
Es-Ki-Do Mickis version  
Micki øver sig i Es-Ki-Do. Snart bliver hans bevægelser voldsomme og aggressive, helt modsat 
ånden i Es-Ki-Do   
 
Micki Motherfucker, II’ll kill You! Put yourself in my shoe!” 
 
Eske kommer ind uden Solvej.  
 
Eske WAUUUUW! Hun er rasende.  
 
Micki Hvad har du nu gjort? 
 
Eske Det er bilen, hun kan ikke starte den.  
 
Micki Det kan man ikke med den bil der. Modellen er ikke gammel nok. 
 
Eske betragter Solvej inde fra huset og rapporterer højlydt  
 
Solvej går amok – man ser hende ikke, hører kun Eskes og Mickis kommentarer 
 
Eske Hun giver ikke op. Hun bliver bare ved. Måske jeg skulle gå ud til hende og sige det er 

spild af kræfter?  
 
Micki Jeg ville ikke gøre det. Bare et godt råd. 
 
Eske  Så nu stiger hun ud af bilen. Okay! Hun sparker til den? Og igen. 
 
Micki kommer hen og ser med 
 
Eske Uh! Der røg den ene forlygte!  
 
Micki Hun går helt amok.  
 
Eske Der røg antennen. 
 
Micki Holy shit! 
 
Eske Nu smadrer hun det ene sidespejl.  
 
Micki Hun er crazy! 
 
Eske Og nu det andet. Jeg må ud og stoppe hende. 
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Micki Nej! Nej! 
 
Eske Selvfølgelig! Du har ret, det er bedre hun afreagerer derude end herinde.  
 
Micki Dygtig! Du har lært noget. 
  
Eske og Micki laver fistbump – Eske udvider den med lidt ekstra – Micki: 
 
 Slap lige af, det er for meget det der. Så sej er du heller ikke. 
 
Micki ser ud af vinduet igen 
 

Fuck, en stor sten, hun har der! 
 
Eske Fuck, hun er stærk! 
 
Micki Damn! She got a whole lotta strength! 
 
Eske Der smadrede hun lige forruden! 
 
Micki A lot of aggression built up, everything is intense. 
 
Eske Så! Hun er på vej herind.  
 
Eske koncentrerer sig om sit ”køkken”. Micki tager sine høretelefoner på. Skriver ivrigt i sin 
notesbog. Solvej kommer ind.  
 
Solvej Pak jeres ting sammen!  Men kun det mest nødvendige. Vi går i stedet for. 
  
Eske Går vi? 
 
Solvej Ja, vi går! Micki, det gælder også dig. Du skal pakke dine ting. 
 
Micki ignorer hende 
  

Micki! Du skal putte dine ting i din taske. Vi går nu. 
 
Micki Ikke mig, jeg bliver her.  
 
Eske Gør som hun siger, Micki. Bare et godt råd. 
 
Micki Jeg har lige gang i noget.  
 
Solvej Glem det! Råber Der er orkan nu!  
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Micki Nej, der er ikke orkan nu! 
 
Solvej Jeg kunne se lige før, hvordan taget løftede sig. Kom nu Micki! 
 
Micki Slap af! Det stormer ikke mere.  
 
Eske ”kaster” sig imellem dem 
 
Eske Heiiii! Jeg fornemmer, at det her er ved at gå helt galt, så jeg synes I skal mærke efter 

og trække vejret heeelt ned i maven, og så går jeg ud og tjekker vejret. 
 
Eske går ud 
 
Solvej Et tag skal ikke løfte sig, Micki. Et tag skal blive, hvor det er.  
 Det er alvor det her!  
 
Eske kommer ind  
 
Eske Micki har ret. Stormen har lagt sig.  
 
Solvej Hvad siger du? 
 
Eske Stormen har lagt sig. Der er helt vindstille nu. 
 
Micki Det er det, jeg prøver at sige. Men der er ingen, der gider lytte til mig.  
 
Micki tager sine høretelefoner på igen – træt af de voksne – Solvej er udmattet - Eske forsøger at 
nærme sig hende 
 
Eskes sommerfugl-terapi  
 
Eske Solvej. Der er ingen fare på færde, Solvej. Orkanen var inde i dig, Solvej.  

Du ser ud som om, du skal bære hele verden på dine små skuldre. Men det er der 
ingen, der kan. Heller ikke dig, Solvej.  
Hvad ville der ske nu, hvis du bare gav slip? Bare gav helt slip. Så ville du blive så let 
som ingenting. Så let at du kan flyve op…. op og væk med tryllestøv på vingerne. 

 
Eske bruger Solvejs arme som vinger. 
Solvej er som trance – Eske løfter hende højt op. Solvej er en sommerfugl, der svæver højt oppe 
under loftet. 
 
Micki ser op fra sine noter 
 
Micki Kan I ikke gå udenfor. Det der, det er vildt forstyrrende, det der!  
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Solvej kommer ud af trancen 
 
Solvej Sæt mig ned! 
 
Eske Stol lige på mig et øjeblik. 
 
Solvej Sæt mig ned!!! 
 
Eske Solvej! 
 
Micki I skændes hele tiden! Tag jer sammen! Fuck! Man kan aldrig få fred herinde 
 
Micki tager høretelefonerne på igen. 
Solvej er pinligt berørt, hun har brudt sine egne regler om distance og professionalisme. Samtidigt 
er hun lidt pirret over den dejlige følelse af kontroltab... Så mærker hun en rystelse!  
 
Solvej Hvad var det! 
 
Eske Hvad? 
 
Solvej Jorden, den rystede under mig! 
 
Eske Rystede jorden under dig?  
 
Solvej Ja. Jeg kunne mærke det. Tydeligt. 
 
Eske Solvej. Det er bare en følelse, du har. Og det er rigtig, rigtig godt! Det er fordi, der 

sker noget nu! Du er ved at slippe den der hårde bitchfacade, du har kørende. Det er 
bare en skal. En puppe. Og hvad kommer der ud af en puppe, Solvej? En sommerfugl. 
Du er i virkeligheden en sommerfugl. 

 
Solvej Luk røven! Du er den sidste, der skal fortælle mig, hvem jeg er!  
 Du kender mig ikke! 
 
Eske Jeg kan mærke, du gerne vil optrappe en konflikt lige nu. Så jeg giver dig dit eget 

rum, så du kan transformere.  
 
Solvej råber efter ham 
 
Solvej Eske! Jeg er ikke en sommerfugl. Jeg er en motherfucking Hellraiser! 
 
Micki tager høretelefonerne af 
 


