
ZEUS AUDITIONTEKST 

ZEUS 
Ved Olympens ild. Jeg har jo sagt, I skal arbejde på den 

nedstigning. Hvad tror de jordiske ikke om mig?  

(kigger sig omkring, slår på en papsøjle)  

AKROPOLIS... i PAP??? Er det sådan man ærer de græske 
guder?  

(kigger på et menuskilt) Olympisk menu? Antik 
grillbøf ...MED ZEUS OG KARTOFLER!? DET ER JO BLASFEMI! 
Der er ingen tro og ydmyghed tilbage hos menneskene. 

Sådan er tiderne. Der var engang, hvor de kendte deres 
plads på jorden. Nu bekriger de naturen med lynild, 
forstyrrer Poseidon i undervands-skibe og indtager 

gudernes himmelrum i deres forbandede, flyvende maskiner.  

(brager med lynet) 
Og dette sted har jeg tilladt min datter at besøge... i 
menneskekrop! Det kan kun gå galt... POLYHYMNIA, HVOR ER 

DU?  

(Tager sig til hovedet)  
Åååååh... jeg har de mest guddommelige tømmermænd.  

ROSA 
De drak altså også 4 flasker, Deres Højhed!  

ZEUS 
Jeres boblevand smager måske bedre end Retsina. Men 

regningen er sgu den samme!  

ROSA 
Spændende! Guderne har altså visse kropslige ligheder med 

menneskene. Det må jeg have med i min bog.  

(noterer i en lille bog)  

ZEUS  

Hvilken bog?  
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ROSA 
Jeg skriver Bogen om Olympens Guder, set fra en jordisk 
kvindes perspektiv. Der er mange spændende ting at gå 

ombord i, må jeg sige. Jeg mangler kun kapitlet om Dem. 
Hvilket lykketræf, De kom herned!  

ZEUS  

(tager sig til hovedet)  

Det virkede som en bedre idé i går.  

ROSA 
Jeg kender et lille jordisk trick, som måske også kan 

hjælpe guder.  

Rosa begynder at massere Zeus hovedbund.  

ZEUS 
Ååååh, nu letter tågerne. Frk. Rosa, De har hænder som 

Hera og visdom som Athene. Skal vi gifte os?  

ROSA (griner)  

De har vist rigeligt med damebekendtskaber!  

ZEUS 
Og jeg er vel næppe den første mand der har kurtiseret 

Dem?  

ROSA 
Fortæl mig hellere om Deres liv på Olympen. Det må være 

fantastisk.  

ZEUS 
Det er fantastisk...anstrengende! Jeg skal holde styr på 
et utal af guder, elskerinder og en jaloux kone. Nogle 
gange forvandler jeg mig til en svane og flyver langt 

væk.  

eda?  
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