Smutskungen
Scen 4
Fanfar, Kungen gör entré bakom publiken tillsammans med Anti, Simax och
Pandemiexperterna. Anki är bunden och har munkavle.
Anti, Simax och Mats von Matsson: Leve Smutskungen!
Publiken: Leve Smutskungen!
Kungen: Bra, bra. Kära undersåtar. Det är bra att ni tar alla tillfällen i akt att
lyssna på mig och mitt livsviktiga budskap. Som ni alla vet, pågår det en
pandemi. Smittan bara ökar, vilket hovets egen pandemiexpert intygar. Mats
har lite information till er. Varsågod Mats.
Mats: Smittan ökar med vindens hastighet. Jag har lite kurvor här som jag vill
att ni tittar på. Förra veckan var smittan nere på 10% och den här veckan är vi
nästan uppe i 50%. Antalet inlagda på IVA är uppe på rekordnivå. Sjukvården
går på knäna.
Kungen: Tack Mats.
Mats: Jag hade några till kurvor som…
Anki kämpar för att få av sig sin munkavle.
Kungen: Nej tack. Jag får ont i huvet av kurvor. Simax, ge hit en tablett. Gott
folk, läget är ohållbart. Ni måste alla skärpa er. Ni är lortgrisar hela högen. Du
där, hur många gånger har du spritat händerna idag? Tre bara? Fruktansvärt!
Och du bredvid, hur många gånger har du varit närmare en annan människa än
det tillåtna 3 metrarna? Titta bredvid dig. Vad ser du? Människor! Skitiga
människor som inte spritar händerna som de ska. Vill du dö? Är det det du vill?
Nej, jag tänkte väl det.
Anki: Tro inte på honom. Det är renligheten som dödar er.
Kungen: För fram förrädaren. Bestraffa henne.
Anti och Simax pryglar henne.
Kungen: Låt detta få bli en varning till er som tror att ni kan sätta er upp mot
mig. Fake news hör inte hemma i ett land som Sverige.
Kungen: Jag förväntar mig att ni ska bättra er. Det ska vara kliniskt i era hem,
på era arbeten, i era bilar, på gator och i affärer. Mina smutskontrollanter går i

detta nu en brottsutredningsutbildning där de med nya metoder kommer att
upptäcka minsta fettfläck. Straffet för den som har lortigt hemma är fängelse
på livstid. All smuts ni städar ska gå oavkortat till smutskontrollanderna så att
jag sedan kan få, jag menar så att vi kan bränna upp den livsfarliga smutsen.
Innan detta informationsmöte är slut vill jag också informera om att det
framöver bara kommer att gå att handla på nätet. Alla former av fysiska affärer
kommer att läggas ner i hela landet. Detta för att minska smittorisken. Vi har
också valt att späda det kommunala vattnet med handsprit. Det kommer att ge
vattnet en bismak, men det är bra för folkhälsan. Tack och adjö. Kom nu Mats,
så går vi och tar en grogg.
Simax, Anti och Anki kvar.
Anti: Jaha, vad ska vi göra då om han ska sitta och grogga?
Simax: Varför får inte vi grogga? Orättvist!
Anti: Jättejätteorättvist.
Sätter sig på scenkanten.
Simax: Det var synd det där med affärerna. Jag hade tänkt köpa en ny mobil i
helgen.
Anti: Jaså. Vadå?
Simax: Samsung 23 ultrasmart slide.
Anti: Jaha. Synd.
Anki stönar.
Simax: Hon verkar leva än.
Anti: Verkar så.
Simax: Vad tror du om det hon säger då?
Anti: Va?
Simax: Ja, att lort skulle vara bra. Nåt med immunförsvaret och att vi blir sjuka
för att vi är för renliga.
Anti: Kanske ligger nåt i det där. Inte bränner han upp folks insamlade skit i alla
fall. Han inhalerar den.
Anki försöker säga nåt.

Simax: Va? Vad vill du?
Anki: Ni måste stoppa honom. Alla kommer att dö.
Anti: Man kan inte stoppa Lortkungen.
Anki: Jo, vi måste. Vi måste göra revolution! Vi måste, vi måste…
Simax: Måsta vad?
Anki: Samla människorna. Stoppa diktatorn. Vi måste prata med alla städbolag,
alla smutskontrollanter, facket, alla chefer, folket. Sprid ordet om revolution.
Anti och Simax: Revolution!
Simax: Låter bra. Men asså, vad får JAG ut av det?
Anki: Till exempel så kan vi stoppa stängandet av alla butiker och du kan köpa
en ny Samsung 23 ultrasmart slide.
Simax och Anti: Ahaaa!
Anki: Inte så dumt va? Om du tar kontakt med landets städfirmor och du med
alla smutskontrollanter. Jag tar Mats von Matson och det andra.
Simax och Anti: Ajaj kapten!

Scen 5 Smutskontrollanterna
Smutskontrollant 1: Då har vi klarat av hela kvarteret Näckrosen. Sjögräset står
näst på listan.
Smutskontrollant 2: Jag avskyr Sjögräset. Tio exakt likadana tiovåningshus. Det
är omänskligt att kontrollera vartenda hörn i alla dessa lägenheter på bara en
eftermiddag.
Smutskontrollant 1: Det blir övertid som vanligt. Utan lön. Frugan kommer
begära ut skiljsmälla.
Smutskontrollant 2: Min kille är också smutskontrollant och han jobbar minst
lika länge som jag, så det är ju bra i alla fall.
Smutskontrollant 1: Lyckost. Lite mellis?

Ger en tablett
Smutskontrollant 2: Tack.
Smutskontrollant 1: Det var bättre förr. Jag tycker synd om alla människor när
vi kommer och rotar i deras hem. Det känns inte bra faktiskt.
Smutskontrollant 2: Nä, men nån måste väl göra skitgörat. Det är ett jobb i alla
fall.
Smutskontrollant 1: Asså, jag tror inte det här kommer att hålla i längden. Till
slut störtas alla diktatorer. Det är vad jag tror.
Smutskontrollant 2: Men tyst! Vill du hamna i finkan eller?
Smutskontrollant 1: Nä helst inte. Nu är vi framme. På´t igen ba.
De ringer på dörren. Gunlög öppnar
Smutskontrollant 1: Har du mamma eller pappa hemma?
Gunlög: (skräckslagen) Pappa!
Sven: Jaså, är ni här nu igen, blodsugare.
Smutskontrollant 2: Vi följer bara kungens order.
Sven: Jaså minsann. Det gör ni.
Smutskontrollanterna börjar leta efter smuts. Gunilla och Ambjörn kommer in.
Gunlög: Pappa…
Sven: Tyst älskling.
Smutskontrollant 1: Jaså, här var det inte dammat ser jag. (Antecknar i ett
protokoll). Det blir 4000 kr i böter. Dammet tar jag hand om.
Ambjörn: Och vad ska du göra med det då? Ge till kungen. Min mamma
behöver det där mer än honom!
Gunilla: Tyst Ambjörn. Jag klarar mig. (Hon mår jättedåligt)
Smutskontrollant 2: Vad fan är det med henne? Är hon sjuk eller?
Sven: Det kan du hoppa upp och sätta dig på att hon är. Och det är all denna
jävla renlighet som orsakat det.
Smutskontrollant 2: Böter för trots mot tjänsteman. 2500 kr.

Ambjörn: Har ni inga hjärtan i era kroppar?
Gunlög: Mamma! Mamma, hjälp henne.
Sven: Gunilla, vakna! Vakna! Lämna oss inte!
Ambjörn: Mamma, nej!!!!
Smutskontrollant 2: Kom vi drar!
Scen 6 Smutskungen ringer Queen of Dirt i England.
Queen of England: (picking up the phone) Buckingham Palace.
Kungen: Hello, this is the King of Sweden speaking. How are you, my cousin?
Queen of England: Very well, very well thank you very much, Jimmie. Things
are under control, you know.
Kungen: Glad to hear that.
Queen: Yes, I´ve filled up all my towers with dirt and the people of Britain are
dying like flies. Allready got rid of half my population. How about you?
Kungen: Yes, well I have the same situation.
Queen: Excellent!
Kungen: I came up with this brilliant idea of employing filth controllers.
Obviously I´m not paying them, they will get punished if they don´t do as I say.
Anyway, they visit all the people in Sweden unannounced at least once a week.
If they find any dirt what so ever, they get fined. And all their dirt is sent to me.
Haha! But the people belive I burn it all up.
Queen: Ha ha. Splendid, my friend. Splendid! Personally, I started using filthcontrollers a year ago. But better late than never. Sweden has always been a
little… well behind.
Kungen: No, we havn´t.
Queen: Yes, you have.
Kungen: No, we havn´t!
Queen: Yes you have. End of discussion. I´m older than you, I know best.
Anyway. It´s so much easier now that social media is forbidden, don´t you
think?

Kungen: Oh yes! Much easier. Anything to stop people sharing stupid ideas.
Queen: Indeed. I just came up with an idea today, Jim. Next week I will make all
the people shave their hair off. Eye brows too!
Kungen: Really, why´s that?
Queen: Think Jimmie, think!
Kungen: Ehrm…
Queen: Hair gets dirty. Oily and full of dust and bacteria that will challenge your
immune system. Now we don´t want active immune systems, do we Jimmie?
We want to kill the immunesystems, right? No immunesystem= more
vulnerable people.
Kungen: Right.I´m not stupid.
Queen: Of course not.
Kungen: But what will you do with all the hair?
Queen: I´ll sleep on it. Fill my sofa with it. Snuggle it. Stuff like that. I´ll store the
cleanest hair in my spare dungeons until it gets dirty enough to use. I´ll send
you some fore Christmas if you´d like?
Kungen: Oh, how nice. Yes please!
Queen: Ah, and do try and watch the news from over here, Jimmie. You might
get some ideas on how to improve your situation. I mean, you are a little slow
sometimes. Just trying to help.
Kungen: Off course. Thank you Lizzie.
Queen: Elizabeth. Well, goodbye then. Talk to you tomorrow.
Kungen: Yes. Byebye.

