2005-02-10	En Mummer's Play	8
En Mummer's Play
av Jenny Eliasson

Roller:
Beelzebub
Narren
St. Göran
Mimikern
Kungen av Egypten 
Kungens dotter Sabra
Bauta
Turkisk riddare
Doktorn
Johnny Jack
	
BEELZEBUB
Här kommer jag, en stilig man, ge mig utrymme att rimma.
Det skall visas nu ett skådespel i denna sena timma.
Ni skall få se när kvällen lider
Skickliga skådespelares strider.
För i detta rum ni skåda få,
den största strid av alla.
Nu presenteras av dem två
Varav en skall falla.
Det är den turkiska riddaren och St. Göran.
Och om jag inte kan övertyga er, så det gör han...

NARREN
Här kommer jag, narren, en man
Som inte en människa glömma väl kan.
Ibland är jag het, ibland är jag kall...
Jag kunde berätta så mycket för er all.
Men klockan den tickar och tiden den går
Och inte så länge jag stanna här får.
Jag kom från den översta gränsen igår.
Och trots jag just fyllt etthundrasju år
Kan jag hoppa och skutta som en fågel i sin bur.
Nu får jag inte prata mer, St. Göran väntar på sin tur.

ST. GÖRAN
Här kommer jag St. Göran. En ärorik och modig man, tapper och djärv.
Med mitt svärd vid min sida jag satt tolv städer i fördärv.
Det var jag som kämpade mot draken och tömde honom på blod.
Nu hoppas jag att jag får kungen av Egyptens dotter för mitt mod.

(in kommer kungen av Egypten med dottern Sabra)

KUNGEN AV EGYPTEN
Jag är kungen av Egypten och modig som få
Med en dotter vacker som en dag.
Jag är en muskellös man som kan alla klå.
Ingen här är så mäktig och rik som jag.
Mina riddare sände jag världen över
Och då fick jag höra det skvaller jag behöver.
Med min dotter jag sen reste från Egyptens land.
För jag tror mig funnit någon värdig hennes hand.
(tar fram en lapp)”Mådige Sänkt Goran” hette han visst.
”Häftig, javisst. Men har för övrigt brist på list”

ST. GÖRAN
Den mannen ni talar om är jag.

KUNGEN AV EGYPTEN
(tar fram en liten trumpet och blåser i den, tar sedan fram ett pergament och börjar läsa)
”En prins, en värdig riddare, en man med smak och stil.
Med mycket makt och egendom, skall helst vara fertil.
Skall gilla barn och djur och fåglarna i skyn.
Skall inte vara ful, skall vara en fager syn.”
Detta var min dotters önskelista
Uppfyller du ej den, ligger du snart i en kista.
Utan ytterligare politik, du får min dotters hand.
(för sig själv)Så att jag slipper hennes gnat, och får lugn och ro ibland.

ST. GÖRAN
Tack

(kungen av Egypten viger de två)

KUNGEN AV EGYPTEN
Tager du henne? Tager hon dig?
Nu får ni kyssas, men inte framför mig.

TURKISKA RIDDAREN
Här kommer jag, Turkiska riddaren med sabeln stolt i hand.
Jag kommer som en erfaren krigare från Turkiets fjärran land.
Jag tänker besegra dig St. Göran. Men bara för att jag kan.
Du ärorika och modiga och tappra, djärva man.

ST. GÖRAN
Vad är det jag får höra?
Vill du mig förgöra?
Stig raskt tillbaka ädle turk
Eller jag svärdet mot dig svingar.
Och tappar livet ur en skurk.
Jag lidande dig bringar.

TURKISKA RIDDAREN
Oh, nej! Jag är ännu för ung för min grav.
Spar mitt liv och jag blir för evigt din turkiske slav.

ST. GÖRAN
Du fähund sänd från helvetet.
Skall jag spara ditt liv efter allt det?
Nej du har gjort för mycket nu kräver jag hämnd.
Du futtiga riddare förtjänar inte ens att bli nämnd.
Du var uppe i mitt rum och provade mina kläder.
Inte bara det, du tog min klocka, den med läder.
Må du skrika ut av smärta
När jag genomborrar ditt hjärta.
        (Gör så, turken faller)
(Till narren) Titta hit gamle gubbe, se här och beskåda.
Din riddare har fallit, du vet han som höll låda.

NARREN
Det verkar som om du har gjort det nu.

ST. GÖRAN
Vad kunde jag göra, han utmanade mig.
Det fanns inga val, neka kunde jag ej.

NARREN
Gå hem du ondskefulla...kvinna
(St. Göran går ut med Sabra)
Ack och ve, står det någonstans en doktor att finna?

DOKTORN
Visst finnes det en doktor här
Som kvickt kan väcka sonen som ligger där.

NARREN
Kallar ni er själv doktor?

DOKTORN
Javisst, herr gentleman, jag är en doktor.

NARREN
Ni verkar mera vara en halv portion otur än en doktor.

DOKTORN
Det spelar ingen roll hur jag kom och hur jag ser ut.
Eftersom jag enkelt på lidandet kan få slut.

NARREN
Jag vet inte vad ni kan göra än. Vad tar ni betalt?

DOKTORN:
Tio euro tar jag betalt,
men jag prissar upp naturligtvis.
Ni är en man som ej har det skralt,
så 50€ blir mitt pris.

NARREN
Så mycket pengar. Det är ett rån.
Det är för mycket, även för min son.

DOKTORN
Stopp! Till en fjärdedel av det priset kan jag nog pruta min nota.

NARREN
Det beror helt på, min vän, vad det är ni kan bota.

DOKTORN
Allt kan jag bota, både rygg- och svanskota.
Åderbråck, halsont, inget kan mig stoppa.
Inte gulsot eller pesten, inte en endaste loppa.
En man hade brutna armar och ben och hemskt sjuka leder.
Hans mage var svullen som en fylld flaska av läder...

NARREN
Mera som en flaska med träben.

DOKTORN
Hördu, du gamle gentleman. Jag har inte levat och funnits till hela mitt liv utan att veta ingenting.

NARREN
Var har du funnit allt ditt vetande?

DOKTORN
Jag har rest för det. Till Moskva, Buenos Aires, Hollywood, Beirut.
Jag har rest hit och dit, hela världen runt.
I TYKSen i Åbo jag i sju somrar hade praktik.

NARREN
Ja den platsen blir väl aldrig sig mera lik.

DOKTORN
Jag skulle kunna få denna unge man att stå upprätt.
Det skulle också du om du visste hur och på vilket sätt.
Och det vet jag, och det kan jag.
Min egen mormor fick jag att leva igen.
Och hon har varit död sen artonsextien.

NARREN
Tänk ändå vad ni omkringresande doktorer kan göra.

DOKTORN
Titta hit du gamle gentleman så ska du få höra.
En man fördes till mig för några dagar sedan.
Ja minsann, jag trodde nästan han hade gått hädan.
Och att han inte kunde tala utan att röra på tungan var värre än,
att han inte kunde se utan att öppna ögonen.

NARREN
Men tala på det sättet det kan säkert du.
Annars skulle du inte prata så fort som du gör nu.

DOKTORN
Titta hit du gentleman, jag skall visa ett trick och kanske fler därtill.
Se nu noga på det här.....okej, du gör väl som du vill.
(går)

NARREN
Stopp doktor! Stopp!
Du är min sons enda hopp.
Prova på honom en endaste pill.
Att han nu ligger där, är något jag inte vill.

DOKTORN
Jag har med mig en flaska i min väska idag
något som andra kallar okum eller pokum, det gör inte jag.

(St. Göran smyger in, rufsig i håret, gömmer sig bakom en buske, Sabra kommer efter)

NARREN
Vad kallar du det?

DOKTORN
Det har ingen betydelse så länge jag påbörjar mitt dropp.
En droppe på hans hjärna och en mitt på hans kropp.
För att kunna strida igen, han behöver bara stiga upp.
(Doktorn fortsätter hela turken)

TURKISKA RIDDAREN
Hur länge har jag legat på detta golv?
Hoppas klockan ej ännu har hunnit slå tolv.
St. Göran! Vi möts imorgon på morgonen klockan fem.
Om jag ännu då har kvar både liv och lem.

ST. GÖRAN
Imorgon när klockan slår tio slag
med femtiotusen man kommer jag.
Jag kväver dig, hackar dig och låter dig veta
att ingen kan sig med St. Göran mäta.
Gå hem du turkiske riddare, gå bort
tills du lärt dig krigskonster av bättre sort.
Gå hem till Turkiet och berätta för dem, fort
att jag dödat tusenfalt flera än du nånsin gjort.
(Turken ut)
Nu avlägsnar jag mig. Vi syns väl, hej, hej!
Må Gud välsigna turken och likaså mig.
(går till Sabra)

JOHNNY JACK
Här kommer jag, Johnny Jack den lilla.
Jag, frun och barnen, vi har det så illa.
Hey! Trots att jag är så liten och kort
så är jag en skojare av värsta sort.
Om någon man mig skymfa, jag honom nog utmana.
Att jag med svärd är kunnig, det kan han aldrig ana.
Skäraren och huggaren är mitt namn.
Jag många år varit i krigets famn.
Det var jag, och sju män vid min sida.
Tillsammans så vann vi, och fick många att lida.
Vi skar upp dem till damm, lem för lem,
och sände dem till ett bageri som gjorde skinkpaj av dem.

ST. GÖRAN
Vad är det för rabblande, babblande tunga jag hör?

JOHNNY JACK
Det är min, sir.

ST. GÖRAN
Om jag ett enda ord till av dig hör
skall jag skära dig i bitar som sig bör.
(Johnny Jack ut, men hejdas på vägen av Bauta)

BAUTA:
Var i himmelska fridens torg har du varit.
För att hitta dig, make, jag har långa vägar farit.
Kräver du att jag mig själv tillfredställa?
En riktig karl tar vad han får utan att gnälla.
	(märker de andra, särskilt kungen)
(till Johnny)Spring nu hem till barnen och tacka din lyckliga stjärna
att här finns andra män…niskor, och för dem städar jag gärna.
(Johnny Jack ut)
Jag är nämligen en städtant, expert på att dammsuga, diska och skura.
Och har ni någon gång svårt med pengar tar jag också betalt i natura.
(till kungen)På tal om städning av slott och palats, här ser ni experten.
I åtta år, varenda torsdag, jag städa hos prinsessan på ärten.

(Turken in)

TURKISKA RIDDAREN
Här kommer jag med ärr och sår.
Från många krig jag kom igår.
Mången krog jag har varit i.
Många krig har jag fått si.
Många kanonkulor har susat förbi,
därför har jag kortare fått bli.
Två gånger genom huvudet har jag blivit skjuten.
Vilket innebär att min hjärna är mera...sammangjuten.
Och…Va! Vad är du för en feter tant?
Gå åt sidan nu, så att jag kan marchera galant.

BAUTA:
Tant! Fet!
Säg om det!
Så du vågar inte, vad är du för en höna.
Gå ner på knä! För ditt liv du skall be och böna.

TURKISKA RIDDAREN:
För mitt liv? Till dig? Vilket makabert skämt!
För ett gapskratt jag håller mig nätt och jämt.

BAUTA:
Du har nog ätit några turkiska peppar för mycket, tror jag.
Annars skulle du nog inte utmana mig, här, idag.
Så kom an skälmske turk, jag antar din utmaning.
Skyll inte på mig om du nu ångrar dig en aning.

TURKISKA RIDDAREN:
Hah! Kom an du bara.
Ju snarare vi börjar, desto snarare är vi klara
	(De strider)
(Johnny Jack in)

JOHNNY JACK
Här kommer jag, Tvin Tvan.
En liten men modig man.
Jag har besegrat alla här
när jag drog i krig här och där.
Ja, mitt namn är Johnny Jack den lilla.
Med åtta barn som har det illa.
Utav alla jag har kvar fem.
Och livet är endast hårt för dem.
Några av dem jobbar dagarna i ända.
Några vill jag hjälpa innan jag hem kan återvända.
Så om någon här vill strida.
Kom igen! Om du vill lida.
Jag krossar honom, skär honom och slår honom med stolen.
Och därefter slåss jag mot den bästa mannen under solen.

NARREN
Du fähund sänd från helvetet. Utmanar du din stackars gamle far och alla hans söner?

JOHNNY JACK
Jag krossar er, skär er och slår er med stolen.
Och därefter slåss jag mot den bästa mannen under solen.
(Johnny Jack och Narren slåss)

KUNGEN AV EGYPTEN:
Vad hör jag och ser jag här, alla tappra män
Slåss sinsemellan. Och vilken tapperhet sen!
Jag står här på slagfältet där ej St. Göran slåss.
Nej, han bara hånglar. Med min dotter förstås.
St. Göran! Stig fram och slåss som en man.
Visa för din svärfar vad hans svärson kan.
	(de slåss)
	(Beelzebub kommer in, bryter upp striden, slår ner alla andra som kommer in på scenen)

BEELZEBUB
Här kommer jag, gamle Belzey Bob.
Jag låter ingen tro att jag är en snobb.
Hör nu på det ordspråk som jag säger mest
”Gå ifrån festen när den är som bäst!”
Så nu mitt i ståhejet jag avslutar pjäsen.
Om du vill se mera så är du för kräsen.
Ni har fått ta del av gammal engelsk tradition.
Men se ändå ej detta som en historielektion.
Och skulle vi helt vara traditionen trogen.
Så skulle vi spela upp detta på krogen.
Men det struntar vi i, det är roligare så här.
Och nu skyddas ju också ni, ty vi farliga är.

Alla sjunger sången "Down among the dead med" en traditionssång (Text & Musik: Trad) men arrangerad av Ralph Vaughan Williams.

