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I ett grönsaksland där allt har sin plats och inget växer utanför dom prydligt ordnade
linjerna, eller gör det den inte ska, där bor gurkört en ståtlig blomma med lila blad och där
bor blomkål en vanligare grönsak, med ett runt vitt huvud i ett säkert skydd av gröna blad, på
huvudet har blomkål ett blad, en sjalett som håller den säker mot solen.
Två vänner, bästaste av vänner, dom är olika och kanske bråkar dom mer ofta än sällan, som
ju två nära vänner kan göra, men dom älskar varandra som två vänner gör. Där står dom dag
ut och dag in i ett grönsaksland och gör som grönsaker gör.
Dag
Gurkört
Ser du något nytt
Blomkål
Inget nytt, allt är som det ska här.
Gurkört
Å Jorden? Hur mår den?
Blomkål sätter in sin mätsticka i jorden
Blomkål
Mycket bra! Ph 7! Som alltid!
Dom firar resultatet
Gurkört
Vi har det perfekt.
Blomkål
Samma sak varje dag, inget konstigt inget nytt.
Gurkört tar fram deras gemensamma blomspruta och sprayar vatten på dom två.
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Blomkål
Åh vilken frisk känsla.
Gurkört
Varsågod 32 grader precis som du tycker om det.
De blåser på en maskros och leker blåsa maskrosfrö med ett maskrosdammkorn. Gurkört
låtsas att det är för svårt ibland och tappar maskrosdammet, varav blomkål smäller av
stolthet.
Dagen går, natten kommer, natten går, dagen kommer, samma start går i loop
Gurkört
Ser du något nytt
Blomkål
Inget nytt, allt är som det ska.
Blomkål kliar frenetiskt sitt huvud och gör små ryck för att genom en rörelse komma åt och
klia där den inte når.
Gurkört
Är allt som det ska? Verkligen.
Blomkål
Allt är som det ska.
Det kliar Det kliar!! Åh vad det kliar och jag kommer inte åt.
Gurkört
Här, jag hjälper dig.
Men du, ta bara av dig bladet.
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Blomkål
Ta av dig bladet!
Ta bara av dig bladet da! Bara sådär.
Gurkört
Om det kliar så.
Blomkål
Det här bladet är allt som står mellan mig och den där solen.
Gurkört
Är du rädd för den?
Blomkål
Jag? Näe inget skrämmer mig. Men vi kan inte vara nog så säkra, här ta lite extra
antiinsektsspray för säkerhetsskull. Här, här ta!
Blomkål sprayar på Gurkört
Gurkört
Blä! Tvi, akta ansiktet.
Blomkål
Jag är ledsen men nöden kräver det!
Blomkål, överraskar med några spray till.
Gurkört
Sluta
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Blomkål
En till!
Så!
Vi måste skydda dig mot inkräktare.
Gurkört (fnittrar)
Inknäcktare. Knäcker kräktare.
Blomkål
Inkräktare!
Det här är allvarligt. Se på dina vackra blad. Dom små insekterna bara väntar på att smaska
hål i dom.
Blomkål låtsas snaskar i luften och sprayar lite antiskadedjur spray på sig själv med.
Gurkört undersöker sina blad och sprayar lite extra mycket antiskadedjursspray på sina dom.
Gurkört
För säkerhetsskull.
Du?
Vad händer om solen lyser rakt på ditt huvud?
Blomkål
Du vet!
Meh du vet.
Det blir gult.
Gurkört
Gult är så fint. Jag älskar gult.
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Blomkål
Sch säg inte så, en blomkål ska vara vit på toppen och grön i botten.
Förresten, gult passar inte bra på mig.
Du vet det, det gör du, jag har sagt det 70 11 gånger.
Gurkört
Förlåt, jag tänkte bara att
Blomkål
Nej men gör inte det snälla du. Sluta genast upp med att tänka och lämna tänkandet till
tänkaren, mig. Så? Kan vi göra som vi gör nu?
Blomkål tar fram mätstickan
Då ska vi se
Blomkål står spänd och väntar på resultatet, som om det var första gången stickan mätte
jorden, men Gurkört är någon annanstans i sina tankar.
Blomkål
7 ! Allt är bra!
Ph värdet är samma
Hallå! Vad tänker du på ?
Ph värdet är samma
Du?!
Gurkört
Varför mäter vi alltid jorden? Om den var sur så skulle vi ju känna det.
Varje dag samma sak.
Blomkål
Förlåt?! Vad sa du? Nej jag hörde inte. Säg inte om det. Du sa inget lalalala.
Vattenspruta! Nu !
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Gurkört tar fram en blomspruta och sprayar vatten på dom två.
Blomkål
Va? Vad var det?
Gurkört
Vatten
Blomkål
Kallt vatten?
Gurkört
Ja, vad tycker du?
Blomkål
Tycker? Nej nej . Å herre min, herre min, vad är det som händer lalalala.
Nu ändras allt. Jorden! Blev den sur nu? Kommer vi dö? Det känns det lite surt, det blev surt.
Blomkål sätter sen in sin mätsticka i jorden
Blomkål
PH 3, det kan inte stämma, se vad du har gjort!! Det är du, det är över, eller vänta, nej 6,5
märkligt men inte långt ifrån 7… (funderar) Det känns inte så surt.
Gurkört
Får jag se? Får jag göra?
Blomkål
Får jag vad? Vill du att allt ska förstöras? Jag gör alltid då blir det rätt.
Gurkört
Men du gjorde ju
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Blomkål
Nej! Titta vad du har gjort. Det är ditt fel 6,5!
Gurkört
Jag kan lära mig, tänk om..

Blomkål
Tänk inte! Inte tänka om. Sluta nu!
Du kommer att tappa alla dina vackra blad.
Gurkört
Säg inte så fula ord.
Blomkål
Det är ju sant du kommer att vissna.
Gurkört
Vissnar för att jag tänkte?
Blomkål
Ja, å allt det där andra.
Gurkört
Det vill jag inte.
Blomkål
Näe. Lyssna på mig så mår du bra.
Gurkört
Du, jag är glad över att du tar hand om oss. Du är min bästaste och smartaste vän, jag vet inte
vad jag skulle göra utan dig.
Dom kramas
8

Blomkål
Klart att jag tar hand om dig kompis.
Vi har det bra du och jag. Kom nu puffar vi maskrosdamm.

Gurkört
Du.. tänk om vi skulle kunna blåsa en sån där en dammtuss istället idag?
Det är ju nästan samma.
Blomkål
Du är helt snurrig idag!
Gurkört
Men tänk du, inte jag.
Blomkål
Skulle jag ändra något?
Gurkört
Ja, men det är ju knappt någon skillnad, snälla snälla, dom väger så lätt och vinden kan inte ta
tag i dom så du kommer att vinna lätt. Eller lättare än vanligt.
Blomkål
Ok, Ja om det är så viktigt för dig. Det lät superduper viktigt.
Gurkört
Ja! Tack! Tack tack, åh tack
Blomkål
Tja, vad kan gå fel?
Dom blåser damm
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Gurkört
Jag har den
Blomkål
Nej jag
Gurkört
Där satt den! Bra jobbat, vad lätt den var.
Blomkål
Bra jobbat. Bra flyt på det här dammet. Jag gillar det.
Gurkört
Eller hur! Du vinner! Vinnaren.
Blomkål
Vilken puff!
Gurkört
Det är också för att jag är så lång, jag är längst i världen så jag kan ppuffa hårdast.
Blomkål
Jag med för att jag är rundast
Gurkört
Vi har blåst damm minst 78 gånger
Blomkål
Vi är bäst.
Gurkört/Blomkål
Vad hände?
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Scen 2
Dammkornet flyger iväg och landar längre bort
Båda ser det samtidigt.
Gurkört
Ser du vad jag ser?
Blomkål
Om det du ser är något som du aldrig har sett förut som ligger mitt i gången!
Gurkört
Vad är det? Säg vad det är. Är det ogräs?
Är det?
Vad är det?
Men säg, snälla säg, vad är det?
Vet du inte vad det är?
Blomkål
Jo, jag vet.
Gurkört
Men säg.
Blomkål
Låt mig tänka
Gurkört
Du vet inte
Blomkål
Klart jag gör.
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Gurkört
Men vad är det?
Blomkål
Det är livsfarligt.
Gurkört
Men vad är det
Blomkål
Jag vet inte
Gurkört
Men du sa att det är livsfarligt
Blomkål
Vi vet att vi aldrig har sett det förut, alltså, livsfarligt.
Jättefarligt. Jätte, jätte.
Gurkört
Tänk om den är en ny grönsak?
Blomkål
Nej, nej. Det är något annat, helt nytt.
Titta inte.
Vi skulle ha hållit oss till att blåsa maskrosdamm.
Tänk om vi hade hållit vår rutin, då hade inget av det här hänt. Det är över, förstår du?
Gurkört
Men titta på det, det kanske,
Gurkört tyst. Blomkål vräker på.
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Blomkål
Vet du? utan att vilja skrämma dig så måste jag säga att , att, det är möjligt att inget kan bli
som det var igen.
Gurkört
Så du menar att allt kan förändras.
Blomkål
Jag tror tyvärr det.
Gurkört tänker så att det knakar.
Gurkört
Inget blir som det var? Allt blir nytt?
(Tystnad)
Blomkål
Du, säg något Är du i chock? Du ska inte ta på dig skulden, fastän det faktiskt går att säga att
det är ditt fel alltihop så ska du inte ta på dig skulden. Men säg något..
Gurkört
Wow!
Blomkål
Nej nej inte wow
Gurkört
Wow. Inget kommer någonsin att bli det, det var!
Blomkål
Nej inte säg inte så,
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Gurkört
wow
Blomkål
Nej inte wow, absolut inte wow. Nej, säg ånej. Ånej vad har jag gjort.
Gurkört
Kom vi går fram och ser om den andas.
Blomkål
Ånej. Nej, nej. Har du glömt att det kan…… äta oss.
Gurkört
En snabbis bara medans den sover.
Blomkål
Sover den?
Gurkört
Ja den är ju helt still.
Blomkål
Men då kan…
Det kan explodera!
Gurkört
Explodera?
Blomkål
Ja.
Förresten så vet du att jag måste ha viss del skugga och viss del sol. Jag kan inte röra mig runt
och undersöka monster och sånt.
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Gurkört
Men du har ju ditt blad på huvudet.
Blomkål
Hjälper inte vid explosion i alla fall.
Gurkört
Men jag kan titta så kan du.
Blomkål
Nej, men det vet vi inte, tänk om något händer dig. Jag skulle bli så ledsen
Gurkört
Skulle du?
Blomkål
Såklart. Du är min bästaste kompis. Jag skulle samla ihop alla dina utspridda blad efter
explosionen och säga att trots att det var ditt fel så ska jag spara varje blad som ett minne.
Gurkört
Dom skulle sprida sig?
Blomkål
Ja, överallt.
Gurkört
Men du skulle samla ihop dom?
Blomkål
Jag skulle försöka, om jag skulle kunna ta mig dit utan att något mer hände, om, annars
skulle dom bara ligga där i leran och ruttna bort.
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Gurkört
Jag skulle försvinna.
Blomkål
Som om du aldrig funnits. Glömd.
Gurkört
Vad ska vi göra?
Blomkål
Vi tänker inte på det.
Om du inte tycker om något så låtsas du inte om det och då försvinner det.
Gurkört
Ok.
Dom låtsas inte tänkta på det
Gurkört
Vad gör vi nu då?
Blomkål
Vi gör som vi alltid gör. Du börjar.
Gurkört
Gissa vad jag tänker på.
Blomkål
Ledtråd
Gurkört
Det ligger mitt i gången och
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Blomkål
Du lovade.
Gurkört
Men jag kan inte tänka på något annat.
Titta den växer! Den kommer att ge oss skugga! Som du alltid vill ha.
Blomkål
Det växer mer. Och ser väldigt arg ut.
Gurkört
Nej den ler, åh vad gullig den är.
Blomkål
Nej! Den är arg och morrar.
Titta inte på den. Titta inte!
Du tittade, jag såg att du tittade.
Har den flyttat på sig?
Det ser ut som att den har flyttat på sig.
Gurkört
Nej den står stilla. Nu är den helt stilla igen.
Blomkål
Se vad du gör. Allt det här är ditt fel! Du har tjatat hela dagen och du bara ställer till det. Du
får inte göra så förstår du? Du måste lyssna på mig! Förstår du det?!
Gurkört
Du är aldrig nöjd!
Du bara tjatar och tjatar och jag är faktisk äldre än dig
Blomkål
Det är du ju inte
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Gurkört
Jo och längre och jag vinner alltid blåsa maskrosdamm och jag är så trött på att låtsas som att
du vinner ibland.
Blomkål
Det var inte snällt, jag är bäst och vet allt.
Vad gör du? Vart ska du?
Jag varnar dig! Nej!
Gurkört närmar sig DET
Scen 3
Gurkört
Hej
Jag är Gurkört.
Vad är du?
Jag är född och uppväxt här.
Jag har aldrig varit någon annans stans.
Jag har aldrig sett något som dig.
Är du en grönsak? Växt?
Är du förplanterad i huset eller?
Blomkål
Den vet inte vad förplanterad betyder. Hur ska den veta det?
Gurkört
Strunta i den där (menar blomkål)
Det är ok om du är annorlunda.
Alltså, har den stora handen odlat dig inomhus och sen grävt ner dig i jord ute.
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Jag såg inte dig förut.
När kom du hit?
Hur kom du hit?
Vi alltså jag och den där, där borta –
Blomkål
Tyst. Jag vill inte ha något med det där att göra, säg inget om mig.
Gurkört
Vi växer här å sen så/
Blomkål
Tyst, säg inget mer.
Gurkört
(snabbt för att inte blomkål ska hinna avbryta) tar den stora handen oss.
Jag vet inte riktigt vad som händer sen. Men du odlas nog igen, någon annanstans.
Blomkål
Du blir stekt!
Gurkört
Nej.
Blomkål
Ok, du blir sallad!
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Gurkört
Nej, sluta. Du skrämmer den.
Vi vet inte vad som händer. Men oroa dig inte om det, jag brukar i alla fall inte tänka på det.
Blomkål
Det tänker du inte på.
Gurkört
Jag ska berätta en sak i alla fall. Var tyst nu. (till blomkål)
Den där, där borta är förplanterad den kan inte planteras i jorden direkt,
Blomkål
Sluta berätta saker kom tillbaka!
Gurkört
Jag odlas direkt in i jorden, mina rötter är så starka! Det är nog därför jag är så modig.
Modigast.
Blomkål
Du är inte modig. Du är.. du är… fånig.
Kom tillbaka nu
Gurkört
Strunta i den där.
Är du blyg?
Varför pratar du inte?
Jag älskar att prata.
Du?
Blomkål
Rör den inte!!!
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Det, rör på sig och gurkört blir rädd och tar sig tillbaka till sin plats.
Blomkål
Såg du?
Den ville fånga dig.
Gurkört
Fånga mig!
Blomkål
Och äta upp dig. Jag såg ju det, såhär gjorde den (visar hur den gapade) Å så här, den skulle
äta dig.
Gurkört
Så?
Gurkört vänder sig bort. Blomkål blir förskräckt.
Blomkål
Du?
Gurkört
Vad?
Blomkål
Eh eh,
Gurkört
Vadå?
Blomkål
Den har tagit blad!
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Gurkört
Mina? Hurmånga? Är det allvarligt?
Men säg!
Blomkål
Ett
Gurkört
Ett blad! Mitt blad!
Gurkört bryter ihop.
Blomkål
Det är för att du gick dit.
Scen 4
Gurkört tappar ett till blad och bryter ihop totalt.
Gurkört
Va? Var det den? Vad hände?
Blomkål
Den kanske är magisk
Gurkört
Mina blad, mina vackra blad.
Det här får inte hända, förlåt mig blad, förlåt. Jag ville att något nytt skulle hända, jag visste
inte att det skulle bli det här.
Jag skulle ha lyssnat.
Vad ska jag göra? Vad gör jag utan mina blad.
Blomkål
Jag förlåter dig för att jag är så snäll och det är därför som jag har visat ett sånt tålamod.
Men nu finns ingen snällhet i den här blomkålen! Vi måste gå till attack och förinta den!
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Gurkört
Förinta?
Blomkål
Ja, förstöras, försvinna. Mosas! Krossas!
Är du redo?
Kom igen nu går vi till attack.
Ok nu! Nu!
Vad är det med dig, varför gör du dig inte redo?
Gurkört
Det är bara det att.
Blomkål
Vad? Fort! Ut med det.
Gurkört
Kommer du ihåg när du var ny?
Blomkål
Ja
Gurkört
Stora handen satte ner dig i jorden här bredvid mig och jag hade aldrig sett någon som du, vad
var du egentligen blomma eller en kål?
Blomkål
Blomkål
Gurkört
Ja, blomma eller kål, var du som mig blomma eller
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Blomkål
Men blomkål är
Gurkört
Något ovanligt och jag valde att acceptera blomman i dig.
Blomkål
Fortfarande jag har inget med blomma att göra. Vi är förresten väldigt vanliga. Väldigt. Ska
du komma till saken nu?
Gurkört
Du är i alla fall min blomma och jag tog in dig här, här inne i hjärtat flyttade du in och det var
det bästa som någonsin hade hänt mig. Jag hade en ny vän, en vän för livet, och tänk om.
Blomkål
Det är inte samma sak. Tänk det inte ens att jag skulle kunna vara som det!
Gurkört
Hur vet vi det? Det som är nytt kan ju bli… allt skulle bli ,
en gång så kul, jag
två gånger så kul, du och jag
sen tre gånger så kul! Vi allihop.
Blomkål
Den ville ju äta dig, den tog dina blad, en blomma utan några blad, vad är det för något?
Gurkört
Utan två blad
Blomkål
Nu ja. Och du, det syns verkligen.
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Gurkört
Gör det?
Blomkål
Oja, verkligen. Hemskt.
Blomkål stoppar in en mätsticka i jorden
Blomkål
1 ph 1 nu ligger vi dåligt till. Det är nu eller aldrig.
Gurkört
Jag kan inte vissna. Jag har för vackra blad. Den måste bort nu.
Den har kommit närmare. Den har växt.
Jag är redo. Till attack!
Men hur?
Dom börjar undersöka det, från sin plats.
Blomkål
Titta där så, om du skulle, å sen jag, å…
Gurkört
Hmmm Jag vet inte
Blomkål
Inte vet jag
Gurkört
Det är omöjligt
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Blomkål
Möjligt är det inte.
Gurkört
Men vänta titta där! Det finns ett sätt! Om vi tar krattan och hugger ner i jorden, här så, så
bamm!! Så slår vi in den, där! Så! Å sen paff!! då kan den inte växa mer och då.. då vrider vi
såhär, Du? Vad hände, vad gör du?
Scen 5
Blomkål står på sin plats och njuter.
Blomkål
Har du märkt att vi har en behaglig skugga nu?
den ser inte så hemsk ut ändå, inte från det här hållet.
Gurkört
Vad säger du?
Blomkål
Den log mot mig. Såg du?
Blomkål kastar av sig bladet
Blomkål
Jag behöver inte det här bladet längre.
Åh vad skönt. Det kliar inte längre.
Vilken känsla. Jag har aldrig känt mig så fri.
Jag känner vinden på mitt huvud. Jag undrar vad mer den kan göra.
För mig.
Det här är…
Wow.
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Gurkört
Nej nej nej vad hände?
Blomkål
Wow!
Gurkört
Nej inte wow, inget wow här, jag förlorade två blad på grund av den, två vackra blad, här
finns inget wow. Den gjorde marken sur, ph 1!! 1
Blomkål
Tja det där kan ju variera.
Det finns vitaminer mot surhet.
Gurkört
Nej, du sa ju att
Blomkål
Du, kommer du ihåg i morse?
Gurkört
Ja?
Blomkål
Då sa jag faktiskt att det var nog dags för något nytt.
Gurkört
Nej det gjorde du ju inte.
Blomkål
Men jag sa att det var dags för en ny lek.
Gurkört
Nej det gjorde du inte. Det var ju jag.
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Blomkål
Jag minns nog att det var jag. Jag var så trött på allt det tråkiga.
Å du bara tjatade.
Vi kanske ska välkomna den.
Gurkört
Men den är ju farlig.
Blomkål
Du har fel. Den skyddar oss! Den är bra.
Gurkört
Ånej! Gör det inte, Rör inte ett blad till. Stopp! Du? Nej!
Jag ska minnas dig.
Scen 6
Blomkål går fram
Blomkål
Hej
Tack! För skuggan
Förlåt för förut att jag var så där dum.
Jag är blomkål
Vad är du?
Du.. du växer mitt i gången…
Vi brukar inte göra det
Ser du strecken? Det är rader, vi måste vara inom en fyrkant.
Är du ogräs? Nej förlåt.
Det är lite farligt för mig…
Jag är lite känslig…
Är du farlig? Nej så klart inte.
Det är ok om du är blyg
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Förlåt det är klart att du är snäll och du är ju du såklart
Men du kan växa som oss.
Bli som oss.
Jag tycker åxå om att vara tyst ibland.
Ok, jag är där borta om du vill något.
Gurkört
Den rör på sig! Du!!
Du har ingen skugga.
Blomkål
Va? Men jag var ju jättesnäll.
Gurkört
Men nu rör den på sig igen.
Blomkål
Nej, nu kommer solen. Vart är mitt blad? Hjälp hjälp.
Scen 7
Det har vecklats ut helt och är en stor blåsfigur.
Gurkört
Vad hände?
Blomkål
Vad är det?
Gurkört
Jag vet inte. Jag har aldrig sett något så. Vad är det som händer nu.
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Trädgårdslandet har transformerats, det har nu hamnat mitt i händelsernas centrum.
Det en gång gröna vilsamma området är nu en plats full med spår av människors skapelser.
Dom två vännernas utrymme har minskat. Där står dom nu, en gul blomkål och en gurkört
som saknar några blad.
Blomkål
Vad har vi gjort
Gurkört
Vi skulle ha stoppat det. Titta på oss.
En saknar ett blad och den andra har blivit gul.
Titta på allt det här. Vi skulle ha /
Blomkål
/ använt krattan när vi hade en chans.
Nu kommer vi aldrig att nå tillräckligt högt för att kunna förgöra den.
Gurkört
Nä, inte nu kanske
Blomkål
Har du en ide?
Gurkört
Jag kan bli jätte jätte lång, vi väntar och när jag har blivit jätte lång, då ska vi krossa den!
den ska ångra att den kom hit.
Jag kommer att ta krattan och jag kommer att sätta den rakt in i den så att all luft bara pfffffff
se vem som bestämmer här då. Den ska ångra sig, hämnden är ljuv, jag ska leva för den, äta
för den, jag ska.
Blomkål
Hur lång tid tar det för dig att växa dit upp?
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Gurkört
Det går på några få smack. Men du ska se att jag kommer aldrig att glömma min hämnd, den
ska bort!
Tiden blåser förbi. Gurkört och blomkål växer och växer, mot hösten har dom växt klart. En
rostig liten kratta står nu bredvid dom. Allt som är omkring dom smälter samman med dom
själva på något sätt. Det ser ut som om det alltid skulle ha sett ut just så där.
Tilltufsade står de nu i skuggan av figuren och njuter av dagen.
Gurkört
Ser du något nytt
Blomkål
Inget nytt, allt är som det ska.
Gurkört
Vi har det perfekt.
Blomkål
Visst! Samma sak varje dag, inget konstigt inget nytt.
Gurkört tar fram deras gemensamma blomspruta och sprayar vatten på dom två.
Blomkål
Åh vilken frisk känsla.
Gurkört
Varsågod friskt och kallt precis som du tycker om det.
Blomkål
Du.. vad gör den där krattan där?
Gurkört
Jag minns inte. Var det inte du som ställde den där?
31

Blomkål
Nej, det var du.
Gurkört
Nej. Det var nog du.
Blomkål
Äh, någon ställde väl den där, du?
Ska vi leka puffa gubbe?
Gurkört
Puffa gubbe?
Blomkål
Ja! Puffa gubbe.
Gurkört
Men vi har ju alltid blåst damm
Blomkål
Vi gör något nytt.
Gurkört
Ok da. Vad kan gå fel.
De leker puffa gubbe.
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