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Audition tekst 2: 

Det startede med, at jeg stak ham en på kassen… jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det… Det var slet 

ikke med vilje, lige pludselig gjorde jeg det bare… stak ham en… Jeg sagde undskyld, undskyld, 

undskyld… undskyld… Jeg sagde det ti tusind gange. Jeg sagde, jeg gør det aldrig mere. Tre uger 

senere skete det igen. Jeg smækkede ham en… og jeg er slet ikke sådan en, der slår… Jeg har aldrig 

slået nogen før… Hans øje blev helt ophovnet, hævet og rødt… nærmest lilla. Total ulækkert… For 

ikke så længe siden gjorde jeg det igen… jeg gav ham en knytnæve lige i maven… Jeg slog luften 

totalt ud af ham, jeg slog ham sgu i gulvet. Jeg kan bare ikke styre mig. Jeg kan bare ikke… jeg 

mister mig selv og kontrollen. Pludselig bliver jeg bare så rasende… at jeg får lyst til at slå ham 

ihjel, eller brække hans næse… bare vride den rundt sådan… Jeg har ikke fortalt det til nogen. Det 

har han heller ikke  

… 

Det er bare, når jeg bliver vred, så kan jeg simpelthen ikke holde det tilbage… og hvorfor slåer han 

ikke igen? Han skulle stoppe mig. Hvorfor stopper du mig ikke? Hvorfor stopper han mig ikke. Det 

er jo ham der er manden… det er jo ham der skulle være manden… Han er jo totalt ynkelig… Totalt 

ynkelig… ynkelig. Svagpisser. Bløddyr…  

Hvad regner han med? Idiot! Han skal da ikke lade mig slå ham. Det skal han da ikke! Jeg er da ikke 

sådan en kælling der slår. Han skal sgu da stoppe mig! Jeg vil have en mand, der kan stoppe mig, 

han skal sgu da stoppe mig! Du skal Stop mig, stop mig, stop mig, stop mig, stop mig, stop mig , 

stoooooooppp miiiigg. 

 


