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Side 1 af 2 Roller der kan vælges i mellem: Brumme og Hodja 

Brumme sidder på gangen et stykke derfra ved et bord, hvor der står et par halvtomme flasker. 
 
BRUMME: 
(Brummer) 
Han synger derinde... eller snorker han? 
(Tager en slurk af flasken) 
Helt hyggeligt at ha´ en gæst i hullet… 
(ny slurk) 
... bøvs... 
Hør, sig mig lige Brumme... ja, det er altså dig... mig, jeg taler til! Var der ikke een mere? Gik jeg ikke 
ned med mad til en anden fange? Såd´n for en uge siden? Nå, ja, det er bestemt muligt 
(Brumme falder i søvn) 
 
Et stykke derfra. Hodja vågner brat i sin celle 
 
HODJA: 
Jeg har fået en idé!! Noget jeg har læst om i skolen. Der der altid nogle løse sten. Hvis jeg nu kunne 
rokke på en af dem´kommer jeg nok ud i friheden. 
(Begynder at skrabe og vrikke i stenen, aser og maser og pludselig får han stenen ud) 
Jahhh! Shhhyy! Ikke så tosset den skole. 
Hodja kravler igennem hullet... kun for at se, at han er havnet i cellen ved siden af! 
 
HODJA: 
(Hidsig, slår på tremmerne) 
Kom og luk mig ud din Brumbasse! Åndsbolle! 
Brumme vågner og tøffer hen til cellerne. 
 
HODJA: 
(Kækt) 
Halløj fister lygtesvinger. Luk mig så ud! 
 
BRUMME: 
Høhø... morsom er du osse bette mand. Jamen hva´det? 
(Kigger op på skilt) 
Der står jo nummer otte? Havde jeg ikke sat dig i nummer syv? Besynderligt. Jeg må se efter. 
Han trasker hen til nummer syv, og imens kravler Hodja igennem hullet og dukker op i celle syv. 
 
HODJA: 
Halløj med dig Brumme. Hva´ har du i flasken? 
 
BRUMME: 
Hva´ er nu det? Jeg er helt forvirret! Soldaterne kom med én dreng... og nu er der to? Og ligner hinanden 
som to dråber vand? Hvor er min forstand? Og min fortand? 
(Tøffer frem og tilbage foran de to celler og i hver af dem står Hodja og råber: 
 
HODJA: 
Halløj dårlige ånd, hva´der galt? 
 
BRUMME: 
Ka´ ik´ finde ud af det. Der sidder en dreng inde ved siden af, der ligner dig?? 
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HODJA: 
Det ka´ vi ikke ha Brumme! Hvis jeg var dig, ville jeg lukke ham ud! Han har ikke noget at gøre i vores 
fangekælder, vel? 
(Der lyder et svagt råb om hjælp langt fra) 
 
BRUMME: 
(Fumler med nøglerne og åbner celledør nummer otte) 
Nææ, det har du ret i. Fredeligt... i ti år! Så kommmer sådan en knægt og laver rav i den. Ud med sig! 
Nok af dine frække streger! Ud! 
Hodja løber ud i en fart og gemmer sig. Brumme ser fortvivlet på begge tomme celler... ryster på hovedet 
og sætter sig opgivende ved sit bord, drikker videre, falder i søvn. Hodja lister tilbage og får fat i 
nøgleknippet. Han går ned i kælderen og finder cellen med den fremmede unge mand. 


