Don og Kathy, skal lære den her tekst udenad:
DON
Jeg vil gerne vide, hvis gæstfrihed jeg nyder?
KATHY
Selden. (deres øjne mødes) Kathy Selden.
DON
Mig en fornøjelse, Frk. Selden. Jeg er ked af, jeg skræmte dig, men mine fans var ved at blive lidt
for kærlige.
KATHY
Åh, var det dem, du flygtede fra?
DON
Ja, det er forfærdeligt, men det er berømmelsens pris for os filmstjerner. ”Sorrig og glæde de vandre
til hobe”. Folk tror, vi lever et liv i sus og dus, men sandheden er, at vi er ensomme…(lægger armen
om hende)…frygtelig ensomme.
KATHY
Jeg VIDSTE, jeg havde set dig før.
DON (med storslået beskedenhed)
Selvfølgelig. Hvilke af mine film har du set?
KATHY (med overdreven rådvildhed)
Jeg…øh…kan ikke huske det…jeg så engang én.
DON
Du så engang én!
KATHY
Ja, jeg tror nok, du…(mimer ”duellerede”)
DON
Duellerede?

KATHY
Ja, og der var hende pigen ……øh…
DON
Lina Lamont!

KATHY
Rigtigt. Og øh…jeg går ikke så meget i biografen. Har man set én, har man set dem alle.
DON (fjerner sin arm fra hendes skulder)
Tusind tak.
KATHY (med fuldt overlæg)
Ja, undskyld, ikke for at fornærme dig…men jeg er ikke interesseret i film. Det er sikkert glimrende
underholdning for den brede befolkning, men de såkaldte skuespillere på det hvide lærred kan ikke
imponere mig. Jeg mener….de er jo ikke rigtig skuespillere…de laver bare nogle fagter. Du
ved…(hun imiterer detaljeret en pantomime)…sådan her.
DON
Du mener, det er det, jeg gør?
KATHY (påtaget alvorlig)
Ja.
DON
Lige et øjeblik. Du mener altså ikke, jeg er rigtig skuespiller? Pantomine er ikke skuespil?
KATHY
Selvfølgelig ikke. Skuespil betyder ædle roller, vidunderlige replikker…Shakespeare, Ibsen…
DON
Javel. Og hvad er så din ophøjede mision her i livet, der giver dig ret til at rynke på næsen af min
ydmyge profession?
KATHY (pludselig forvirret)
Ja, jeg….er skuespillerinde.
DON
Hvad?!
KATHY
…scenekunstner.
DON
Åh, hvor ville jeg gerne se dig spille. Hvad medvirker du i for tiden? Jeg kunne friske mit engelsk
lidt op…medbringe en tolk, hvis filmfolk ellers har adgang.
KATHY
Jeg er ikke med i noget lige nu, men jeg skal….jeg …jeg tager til New York…og…
DON (går bag om bænken)
New York? Og vi vil alle snart høre om dig, vil vi ikke? Kathy Selden som Julie…Lady
Machbeth…som King Lear…med skæg. (ler)

KATHY (rejser sig)
Ja, grin du bare, men teatret har i hvertfald en vis værdighed. Du er ikke andet end en skygge på
lærredet…Du er ikke af kød og blod!

