LIFE SOCKS! – THE X-MAS FILES.
En julekalender med sokkedyr
Intro-pilot

Medvirkende:
Patrick 12 år
Hassan 12 år
Jack, Patricks morfar, 62 år
Betty, Patricks mormor, 58 år
Fadime, Hassans mor
Mustafa, Hassans far
Cindy, Patricks storesøster
Belinda, Patricks mor
Jack

ETABLERENDE GRAFIK:
Klippet rytmisk til arabisk-inspireret ”techno” (Fun’da’mental el.lign.)
S/H mennesketomme fotos af betonblok, gader i betonmiljøet, en ramponeret bænk, en
lygtepæl, vægge med graffiti, en elevator, mere beton, panelet inde i elevatoren,
parkeringskælder, et smadret vejskilt, elevatoren udefra og indefra. SORT.

Musikken fades over til lyden af gadelarm og ”udendørs-atmosfære” i boligkvarteret. To
lyde skiller sig ud: Den svage summen fra Jack’s trehjulede invalide-scooter og Patrick,
som kommer gående, mens han laver trommelyde med munden.
PATRICK:
Morfar!
JACK:
Patrick min dreng!
PATRICK:
Du har været på apoteket?
JACK
Ja, det er den skide forstoppelse, du! Nu har den varet i fem dage! Og din mormor siger, at hun
ikke har tid til at rende på apoteket! Og se nu, hvordan folk at de bare smider med deres cykler!
Hvem fa’en har lært de idioter at køre på cykel, hva’! Det er jo ikke til at komme forbi med en
kørest…
SFX: rabalder af en stribe cykler der vælter.
JACK:
Arghh! Og tror du så, at de har noget vand nede på apoteket, så at man kan tage sine piller? Næh,
nej! Holder du døren for din morfar, min dreng?
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PATRICK
Ja.
SFX: Dør som åbnes og lydbilledet skifter til socialt-boligbyggeri-terazzo-opgang. Dør
smækker.
JACK
Men så sagde jeg også til hende gimpen nede på apoteket, ”Hør her,” sagde jeg ”nu har jeg betalt
skat i over fyrretyve år, så er det mindste at man kan få, det er vel et glas vand?” – Trykker du
også på elevatoren?
SFX: elevatoren går i gang og ankommer under det følgende. De åbner døren og går ind.
JACK
Og ved du hvad så, at kællingen så svarer? ”Måske, De skulle vente med at tage Deres
afføringsmedicin, til De er kommet hjem, Hr.” Ja, det sagde hun sgu’! Ha! Jeg skal sgu’ nok selv
bestemme, hvornår at jeg skal tage mine piller. Så ved du, hvad at jeg så gjorde?
PATRICK
Næ?
SFX: lyden af elevatordøren, som lukker. Elevatoren sætter i gang.
BILLEDE: Elevatoren kører ”op” i skærmbilledet og Jack og Patrick kommer langsomt til
syne i elevatoren.
INT. ELEVATOR, DAG
Jack sidder i sin kørestol med en apotekspose i skødet. Patrick står ved siden af.
JACK
Så tog jeg sgu pillen og slugte den lige for næsen af hende! Lige for snuden af hende! Der fik hun
den, du!
PATRICK
Pillen?
JACK
Afføringspillen, for fa’en! Du skulle have set hende i ansigtet, hende der apoteks-hejren omme bag
disken, du! Så nu ka’ du tro, at din morfar, at han skal op og lægge en kage af de store, du! Det er
første gang i fem dage, at jeg skal…
SFX: Lyden af elevatoren, som går i stå.
BILLEDE: Elevatoren ”går i stå” lige ud for kameraet. Resten af scenen skydes i én
indstilling, med enkelte nærbilleder.
Jack og Patrick kigger på hinanden. Tiøren skal lige falde, før det går op for dem, at
elevatoren er gået i stå.
PATRICK
Årh, mand! Ikke igen!
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JACK
Tryk på knappen!
Patrick trykker på alle knapper. Der sker ikke det mindste.
JACK
Så tryk dog på knappen, dreng! Lad dog være med at stå der og foretage dig ingen ting!
PATRICK
Jamen, jeg trykker jo!
JACK
Lad nu mig!
Jack møver sig hen til panelet og trykker lige så kaotisk som Patrick.
JACK
Du har jo ødelagt det!
PATRICK
Jeg gjorde jo ikke noget!
JACK
Nu bare tage det helt roligt! Alarmknappen ringer op hos elevatorfirmaet. Se nu her…
Jack trykker på alarmen og stikker hovedet hen til højttaleren.
JACK
Hallo? Hallo? (Der sker ingen ting). Hallooooo!
PATRICK
Der er nok ikke nogen, der…
JACK
Selvfølgelig er der nogen! Det er jo det, at de får deres løn for, ikk’! (til højttaleren) Hallooooo…
Halloooo… Og hvor er de så henne? Hva’? Ja, jeg spørger bare! Tror de der elevatorbørger ikke,
at jeg har andet at lave end at sidde her i deres elevator og kukkelure? Hallooooo! HALLO! Typisk!
Og hvor er folk så henne, når at man har brug for dem? Jeg skal sige dig, hvor at de er henne, du,
de er sgu taget på ferie! Eller på barselsorlov! Eller også er de syge! Unge mennesker, de er sgu
syge, bare de har en lille smule hoste, du! Næ, den gang at jeg var ung, der kunne vi sgu godt gå
på arbejde, selvom at vores kone hun lå og skulle føde. Da at din mor hun blev født, der var jeg
sgu på fabrikken hver dag! Jeg stod ved samlebåndet og skar koteletter, og ribbenssteg, og
skinker, og bov, og skank, og nakkekam, og grisetæer, som at jeg plejede. Men det kan de ikke i
dag! De vil sgu ha’ orlov! Og hvem skal så betale skat måske? Næ, du, der er ikke nogen, at der
gider være på arbejde sådan en dag som i dag! Ligge og sove længe og hente pengene oppe på
kommunen, det kan de finde ud af, men at få en ærlig skattebetalende borger ud af en elevator,
det har de sgu ikke tid til! Og ved du, hvis skyld det er?
PATRICK
Øh…
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JACK
Fremmedarbejderne, du! Kommer her med deres krævementalitet og tror, at de kan få det hele på
et sølvfad. Og imens, så må sådan nogen som mig og dig, du, vi må sidde her i en elevator og kan
ikke få nogen hjælp. Hvad fa’en tror de, vi er? Hallo!
PATRICK
Måske, vi skulle råbe på hjælp?
JACK
Og ligne to idioter, der sidder fast i en elevator? Næ, du kan tro nej, du, de har sgu bare at vågne
op inde på elevatorcentralen, det er det, at de får deres løn for! Hallo! Kan I så vågne op derinde!
Vi sidder fast! – Se så, der fik de den! Nu er det bare at vente!
Jack sætter sig selvtilfreds tilbage i sin kørestol.
PATRICK
Vente?
JACK
Ingen grund til panik.
Patrick ved ikke, hvad han skal gøre. Jack venter triumferende. Så lyder der en prut. Jack
forsøger at ignorere det. Så lyder der en til. Jack kigger op på Patrick. Så hen på panelet. Så
op på Patrick igen. Så går sagens alvor op for ham. Og for Patrick. Han farer op, og de
hamrer hænderne mod døren.
JACK + PATRICK
Hjæælp! Hjææææælp! Vi sidder fast! Hjæææælp! Er der nogen? Hjæææælp! Hjæææælp!
Der sker ingen ting. De kigger desperat på hinanden.
JACK
Er her ikke et overvågningskamera?
PATRICK
Det malede vi over i onsdags. Vi trak bukserne af Louise…
Ganske rigtigt: kameraet har tydeligvis fået en omgang blå spraymaling. Jack og Patrick
kigger på hinanden og går igen i panik.
JACK + PATRICK
Hjææælp! Halloooo! Er der nogen? Halloooooo!
FADIME
Hallo?
PATRICK
Det er Hassans mor!
JACK (hvisker)
Mustafas fede gås af en kone?
Patrick nikker.
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JACK (hvisker)
Jeg vil sat’me hellere dø end blive reddet af den sladretaske af et kvindemenneske! Hvis at først at
hun ved, at jeg sidder her med tynd mave, så ved hele opgangen det, sgu’!
FADIME (med tung tyrkisk accent)
Er der nogen?
Jack tysser på Patrick.
FADIME
Hallo? (fortsætter med at tale med sig selv på tyrkisk)
Jack og Patrick kigger på hinanden og tier stille.
SFX: Der lyder fodtrin på trappen
FADIME
Der er nogen i elevator?
THE GAY GUY UPSTAIRS (med meget bøsset accent)
Nej det tror jeg ikke. Du skal bare trykke på knappen…
Patrick skal til at åbne munden, men Jack holder hånden for hans mund.
JACK (hvisker)
Er du sindssyg dreng, tror du at jeg skal reddes ud af den bøssekarl?!!! Mon ikke at din mor eller
din mormor snart kommer hjem?
FADIME
Hallo?
Jack og Patrick kigger på hinanden, på døren, på hinanden.
SFX: Jack slår en lille prut.
De kigger på hinanden.
SFX: Jack slår en ordentlig braldreskid! Patrick hamrer på døren.
PATRICK
Hjæææælp! Luk os uuud! Min morfar skal skide! Han har haft forstoppelse i fem dage og nu
kommer det hele på en gaaaaang! Hjæææælp!
FADIME
Forstoppelse? Du har prøvet at spise svesker?
JACK
Jeg kan sgu da ikke sidde herinde i elevatoren og spise svesker, din idiot! Tror du det er en
købmandsbutik vi sidder fast i?
PATRICK
Hjæælp!
MUSTAFA
Hvad sker der?
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FADIME
(svarer Mustafa på tyrkisk, at Jack og Patrick sidder fast i elevatoren, og at Jack skal på WC. Inde
blandt alle de tyrkiske ord, kan vi høre, at hun med stor umage siger ”forstoppelse”)
MUSTAFA
”Forstoppelse”?
FADIME
”Forstoppelse”!
MUSTAFA
Ah! Forstoppelse!
FADIME
Ja, forstoppelse! Jeg har sagt, at han bare skal spise svesker!
JACK
Svesker er sgu da ikke noget man spiser! Det er noget man propper i en gris, inden den skal i
ovnen juleaften! (til sig selv) Men hvor skulle du vide det fra, din halal-idiot?
MUSTAFA (også tung tyrkisk accent, men hans danske er bedre end Fadimes)
Hva’ er den af Jack, du har vrøvl med maven?
JACK
Det rager sat’me ikke dig!
SFX: Jack slår en kæmpeprut.
PATRICK
Mustafa! Luk os ud!
MUSTAFA
Jamen hvis ikke du har vrøvl med maven, så det haster vel ikke?
SFX: En prut.
PATRICK
Jo, det gør!
MUSTAFA
Jeg kan gå ind og ringe til elevatorfirma, hvis du vil have?
BETSY
Hvad foregår der?
JACK
Betsy!
PATRICK
Mormor!
BETSY
Patrick? Jack? Hvad laver I derinde?
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JACK
Vi ser på moderne kunst! Hvad fanden tror du, at vi laver, vi sidder fast, dit fjols!
PATRICK
Morfar har været på apoteket og slugt en afføringspille, og nu sidder han og skider, og elevatoren
sidder fast!
SFX: Stor prut
PATRICK
Hjæææææælp!
BELINDA
Hvem fanden er det, der sidder og larmer sådan? Man kan jo for helvede ikke høre sit eget
stereoanlæg!
PATRICK
Mooooor!
BELINDA
Patrick!
HASSAN
Hvad har I gang i?
Alle svarer ham i munden på hinanden ”det er Jack og Patrick som sidder fast i elevatoren,
tyndskid, afføringspiller etc.”
PATRICK (hvisker til Jack)
Det er Hassan, nederen, mand!
JACK
Hvorfor det?
PATRICK
Man sidder sgu da ikke spærret inde i en elevator med sin morfar!
JACK
Hvorfor ikke?
PATRICK
Det gør man bare ikke!
HASSAN
Sidder han og skider, mand?
Patrick kigger fortvivlet fra Jack til døren, han ønsker ikke at svare.
JACK
Luk os nu bare ud!

© 2002
www.knallhatt.dk / www.andersenske.dk
andersen@andersenske.dk

HASSAN
Fuck, mand! Det er Jack! Jeg har prøvet at køre i elevator med ham, når han står og hørmer! Fy
for helvede! Hey, Patrick, skal vi sende en gasmaske?
Flokken kaster sig ud i ivrig diskussion af, hvordan de nu skal få Jack og Patrick ud af
elevatoren, da de bliver afbrudt af Cindy.
CINDY
Er det en af jer, der har væltet alle cyklerne?
Ingen reaktion.
CINDY
Hva’?!
MUSTAFA
Hvad siger du?
CINDY
Er det en af jer, der har væltet alle cyklerne?
JACK
Hvem fanden gider snakke om cykler! Vi sidder fast for helvede!
CINDY
Har du stadig ondt i maven, morfar?
JACK
Ja, for helvede!
PATRICK
Han sidder og skider!
CINDY
Hvorfor spiste du så ikke de svesker, som mormor sagde, at du skulle?
FADIME
Det var det, jeg sagde: svesker!
Flokken kaster sig ud i en større, ophidset sveske-diskussion.
JACK
Hold så op! Jeg gider ikke at høre mere om de skide svesker! Jeg hader svesker! I har ikke talt om
andet end svesker de sidste fem dage! Luk os nu bare ud!
Der bliver musestille uden for elevatoren.
SFX: Jack slår en kæmpe prut.
Diskussionen uden for elevatoren forvandles til et kæmpe ”Adrk, fy for den lede, pfew, etc.”
SFX: Der lyder en skratten fra panelet i elevatoren.
HØJTTALER (mandestemme)
Hallo? Vi har fået en fejlmelding fra elevatoren? Er der nogen?
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JACK + PATRICK
Ja, for helvede! Luk os ud! Vi sidder fast! Den skide elevator er gået i stykker igen! Hvornår
helvede får I lortet repareret? Det sker bare altid! Vi skal hjem! Jeg vil ud!
HØJTTALER
Vi har lige en anden elevator, ovre i den anden opgang, som sidder fast med en hel vuggestue. Og
så er der en elevator med en fødende kvinde, i nummer 32, hvor vandet er gået, og henne i
nummer syv, der sidder elevatoren fast med to Falck-folk og en hjertepatient. Så I kommer lige til
at vente lidt.
JACK
Hør her, kammerat! Jeg tror, at vi skal have os en lille mandesnak! Har du nogen sinde været på
toilettet, uden at du kunne?
HØJTTALER
Forstoppelse?

JACK
Har du nogen sinde spist svesker?
HØJTTALER
Kællingeføde? Fy for helvede!
JACK
Jeg tror, at du og jeg, at vi forstår hinanden!
HØJTTALER
Hvor var du sidst på toilettet?
JACK
For fem dage siden!
HØJTTALER
Og nu skal du?
JACK
Jeg tog en pille nede på apoteket.
HØJTTALER
Jeg ved, hvordan du har det. Vi sender vores mand med det samme!
Jack og Patrick og flokken uden for elevatoren bryder ud i jubel.
Elevatoren kører op og ud af billedet.
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