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EXT. GERVIGRASVÖLLUR. DAGUR.

Kalli, klæddur í dúnúlpu með loðhettu og gallabuxur er á

harðaspretti yfir gervigrasvöllinn hjá KR heimilinu. Á eftir

honum eru tveir öryggisverðir. Á vellinum stendur yfir

leikur milli tveggja liða. Annað liðið er um það bil að fara

að taka víti þegar Kalli hleypur fyrir, tekur boltann upp og

sparkar honum af öllu afli í átt að marki. Boltinn fer í

stöngina og í andlitið á Kalla sem flýgur á hausinn.

Öryggisverðirnir ná Kalla og draga hann út af vellinum.

INT. LÖGREGLUSTÖÐIN Á HVERFISGÖTU. DAGUR.

Kalli situr í yfirheyrslu hjá lögreglunni.

LÖGREGLUMAÐUR 1

Útskýrðu þetta nú fyrir mér því ég

skil þetta ekki alveg. Þú varst með

kassa af frostpinnum og ljósaperu.

Þú stalst þessu ekki, borgaðir samt

ekki fyrir þetta og varst á hlaupum

undan öryggisvörðunum. Er þetta

rétt skilið hjá mér?

KALLI

Já. Eða nei. Þetta voru reyndar

sprengipinnar, ekki venjulegir

frostpinnar.

LÖGREGLUMAÐUR 1

En þú stalst þessu ekki?

Afgreiðslufólkið er ekki sammála

því.

KALLI

Ég útskýrði þetta vel fyrir

konunni. Þau ofrukkuðu mig um

daginn og ég átti inni um það bil

500 kall. Þetta er rétt um 400

krónur.

LÖGREGLUMAÐUR 2

Við getum ekki verið að standa í

þessu bulli. Ætlar búðin að kæra?

LÖGREGLUMAÐUR 1

Já. Það er víst regla hjá þeim.

KALLI

Kæra mig?
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LÖGREGLUMAÐUR 1

Já. Þú getur farið. Stefnan verður

send heim til þin.

KALLI

Ókei. Hvar eru sprengipinnarnir?

LÖGREGLUMAÐUR 2

Það var allt gert upptækt.

KALLI

Ha? Ætla þeir að taka það til baka

og kæra mig?

LÖGREGLUMAÐUR 2

Þannig virkar þetta.

KALLI

Réttast væri að ég kærði þá.

Djöfulsins kjaftæði.

EXT. LÖGREGLUSTÖÐIN Á HVERFISGÖTU. DAGUR.

Palli stendur fyrir utan lögreglustöðina og reykir. Gamall

prestur gengur framhjá honum og tautar eitthvað.

Kalli gengur út.

KALLI

Hvað ert þú að gera hér?

PALLI

Mamma þín hringdi í mig og sagði

mér að þú hefðir verið handtekinn.

KALLI

Mamma. Alltaf að blanda sér í allt.

PALLI

Þú hringdir nú í hana af stöðinni.

KALLI

Já, ég var nú bara að spara

peninga, úr því að ég hafði aðgang

að síma. Henni þykir svo vænt um

það þegar ég læt heyra í mér.

PALLI

En af hverju í fjandanum varstu

handtekinn?
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KALLI

Þetta var allt einn stór

misskilningur.

Kalli rennir frá vasa innan á úlpunni sinni og dregur fram

ljósaperukassa og sýnir Palla.

KALLI

Tada!

PALLI

Hvað er nú þetta?

KALLI

Þetta er ljósapera, Palli.

PALLI

Ég sé það. En af hverju ertu að

sýna mér ljósaperu?

KALLI

Fyrir forstofuna. Gengur ekki að

það sé alltaf myrkur heima.

EXT. HÚS Í VESTURBÆNUM. DAGUR.

Kalli og Palli ganga inn í kjallaraíbúð.

INT. ÍBÚÐ KALLA OG PALLA. DAGUR.

Palli klæðir sig úr úlpunni á meðan Kalli ýtir oft á rofann

til að kveikja og slökkva ljósin.

KALLI

Sjáðu. Ekkert ljós.

PALLI

Við hefðum nú samt getað keypt

peruna.

KALLI

Þú ert búinn að trassa það í marga

mánuði. Ég mundi þó eftir þessu.

PALLI

Mér er fullkomlega óskiljanlegt

hvernig heilinn þinn virkar Kalli.

Ef hann þá virkar yfirleitt.

Kalli sækir stól og setur undir loftljósið. Palli gengur inn

í eldhús. Kalli stendur á stólnum sem brakar í og teygir sig
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í sprungnu peruna. Hann rétt nær í hana, stendur á tám með

fingurbroddana að snúa perunni. Allt í einu pompar stóllinn

og kalli dettur fram fyrir sig með tilheyrandi látum. Ljósið

vaggar í loftinu og loks dettur sprungna peran í gólfið og

brotnar. Kalli liggur hreyfingarlaus í gólfinu. Það er

bankað á útidyrnar.

Palli labbar út úr eldhúsinu fyrir aftan hann með skál í

höndunum og japlar á poppi. Hann horfir á Kalla þar sem hann

liggur á gólfinu.

PALLI

Flott hjá þér Kalli.

Palli gengur yfir Kalla, að útidyrahurðinni og opnar hana.

Fyrir utan standa tveir ungir menn, klæddir í hvítar

skyrtur, svartar buxur og með svört bindi. Annar þeirra er

meðal hár en hinn er vel yfir tveim metrum á hæð.

TRÚBOÐI 1

Góðan daginn. Mætti kynna ykkur

fyrir orði Guðs?

Kalli horfir á þá þar sem hann liggur á gólfinu og skoðar þá

vel. Palli horfir á þá fyrirlitningaraugum.

PALLI

Nei. Guð er ekki til og Jesú var

barnapervert.

Palli skellir hurðinni á nefið á trúboðunum. Kalli sprettur

á fætur og rífur hurðina upp aftur.

KALLI

Bíðið aðeins! Væri hægt að fá ykkur

til að gera okkur smá greiða?

TRÚBOÐI 1

Alveg sjálfsagt.

KALLI

Ég nefninlega næ ekki upp hérna en

þú (bendir á trúboða 2) ættir geta

sett peruna í.

TRÚBOÐI 1

Ekki málið. Viltu vera svo vænn og

hjálpa mönnunum bróðir. (Segir við

trúboða 2)

TRÚBOÐI 2

Já herra.

Trúboði 2 er fýldur, en hlýðir. Þeir ganga inn og loka á

eftir sér.
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TRÚBOÐI 1

Þið vitið að það er aldrei of seint

að byrja að trúa. Fyrigefningin er

bara handan við hornið ef þið

hleypið Jesú inn í hjarta ykkar.

Jesú dó fyrir okkur og ef þið trúið

á hann þá mun hann þrífa af ykkur

syndina.

PALLI

Já einmitt. Við syndgum ekki.

(Japlar enn á poppi)

TRÚBOÐI 1

Ég á nú erfitt með að trúa því.

Allir syndga einhvern tímann, en

það þýðir ekki að þið þurfið að

fara til helvítis.

KALLI

Nú?

TRÚBOÐI 1

Já, þið þurfið ekki annað en að

viðurkenna tilvist Guðs og fylgja

hans boðum. Því hver sem á hann

trúir öðlast líf eftir dauðann,

eilífa hamingju.

KALLI

Eilífa hamingju?

TRÚBOÐI 1

Já. Eternal bliss eins og þeir

segja í útlandinu.

PALLI

Þetta er nú meira djöfulsins

kjaftæðið. (Horfir einbeittur á

Trúboða 2 skrúfa peruna í, japlar

enn á poppi)

KALLI

Óþarfi að blóta Páll!

Trúboði 2 klárar að skrúfa peruna í og ýtir svo á rofann til

að sjá hvort ljósið virki. Ljósið kviknar.

PALLI

ÉG HEF SÉÐ LJÓSIÐ! (Kaldhæðinn

tónn) Nei, bíddu bíddu. OG GUÐ

SAGÐI VERÐI LJÓS!
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TRÚBOÐI 1

Jæja. Ætli við komum okkur ekki.

KALLI

Takk fyrir hjálpina.

TRÚBOÐI 1

Ekki minnast á það. Þið eruð báðir

velkomnir á fundi og messur. Ég

finn það á mér að þið hafið gott af

því. Messur á sunnudögum,

fíklafundir á þriðjudögum, fyrir

alkahólista, reiðisjúklinga og

kynlífsfíkla og svona. Á föstudögum

eru svo sérstök kvöld fyrir

einhleypa. (Lítur í kring um sig í

íbúðinni) Sem ég geri ráð fyrir að

þið séuð.

UPPHAFSSTEF

Kalli og Palli finna Jesú

INT. ÍBÚÐ KALLA OG PALLA. DAGUR.

Trúboðarnir eru farnir og Kalli og Palli eru tveir inn í

íbúð.

KALLI

Eigum við að kíkja á svona fund?

PALLI

Nei. Ertu eitthvað geðveikur?

KALLI

Nei. Mér fannst þetta bara hljóma

ágætlega. Þetta voru góðir gaurar.

PALLI

Nennir þú að vera að mæta í messur

á sunnudagsmorgnum?

KALLI

Nei. Getum við ekki bara kíkt á

eitthvað svona einhleyprakvöld eða

AA fund eða eitthvað?

PALLI

Þú getur farið. Ekki að ræða það að

ég láti sjá mig þarna.
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KALLI

Ekki einu sinni til að pikka upp

lauslátar trúaðar gellur?

PALLI

Nei.

KALLI

Þær eru villtar.

PALLI

Af hverju ættu þær að vera villtar.

KALLI

Þú veist hvernig svona jesusfreaks

eru.

PALLI

Já, talandi um það. Er ekki séns á

að systur þínar verði þarna?

KALLI

Jú örugglega. Þær eru held ég ennþá

í einhverjum svona söfnuði. Mamma

og pabbi líka.

PALLI

Ókei. Ég kem.

KALLI

Í alvöru?

PALLI

Nei. Og ég myndi ekki snerta systur

þínar með gúmmíhönskum og tveggja

metra löngu priki.

KALLI

Af hverju ekki?

PALLI

Af því þær eru ógeðslegar.

KALLI

Jájá, en af hverju kemur þú ekki á

fund?

PALLI

Ég þoli ekki þetta Jesú kjaftæði.

KALLI

Þú hefur gott af þessu. Og ef ekki

þá getur þú bara hlegið að þessum

(MORE)
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KALLI (cont’d)
fíflum... Ég skal gefa þér 5000

kall ef þú höstlar ekki einhverja

gellu sem er snargeðveikt

jesusfreak.

PALLI

5000 kall? Og ég þarf bara að mæta

og ekki höstla gellu?

KALLI

Já.

PALLI

Þú átt ekki 5000 kall.

Kalli tekur upp veski úr buxnavasa og opnar það. Í því er

ekkert annað en einn 5000 króna seðill.

EXT. Á HRINGBRAUTINNI. KVÖLD.

Kalli og Palli keyra á Hringbrautinni. Þeir sitja í

plebbalegum sportbíl, með spoiler. Palli keyrir en Kalli er

að eiga við útvarpið (miðstöðina). Í útvarpinu er Your own

personal jesus með Depeche Mode. Kalli er klæddur í allt of

lítil jakkaföt, Palli er í hversdagslegri skyrtu sem er gyrt

ofan í buxurnar og leðurjakka yfir.

PALLI

Viltu hætta að fikta í þessu.

KALLI

En þú ert með svo leiðinlegan

tónlistarsmekk.

PALLI

Og hvað, ætlar þú að setja á

Léttbylgjuna? Eða kannski

Barnarásina?

KALLI

Já, kannski bara.

PALLI

Og ég er með vondan tónlistarsmekk.

KALLI

Já. Það er þó skárra en þetta rusl.

PALLI

Þú ert að fikta í loftkælingunni.
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KALLI

Já, það er líka kalt í þessum bíl.

PALLI

Hættu bara að fikta í þessu.

Kalli krossleggur hendur og situr með fýlusvip í framsætinu.

Svo ýtir hann á hazardljósatakkann án þess að sýna

svipbrigði. Palli slekkur á þeim. Kalli kveikir aftur.

EXT. FYRIR UTAN SAFNAÐARHEIMILI. KVÖLD

Þeir leggja bílnum og ganga inn í safnaðarheimilið.

INT. SAFNAÐARHEIMILI. KVÖLD

Kalli og Palli ganga inn. Þegar þeir koma inn er predikari

uppi á sviði og þétt setnir bekkir. Kalli vill fara fremst,

en Palli dregur Kalla með sér á aftasta bekk til hægri.

PALLI

Hvaða djöfulsins rugl er þetta? Ég

ætlaði ekkert að mæta í predikun?

(hvíslar)

KALLI

Er þetta ekki bara hluti af þessu?

Smá show? (Greinilega ánægður með

þetta allt saman)

PALLI

Helvítis kjaftæði.

KALLI

Ekki blóta. Þú ert í kirkju. Þetta

er prestur. (Bendir upp á svið)

PALLI

Ég er hvorki viss um að við séum í

kirkju né að þessi maður sé

prestur.

KALLI

Þú veist hvað ég meina.

Uppi á sviði heldur predikarinn á hljóðnema og er farinn að

kalla fólk upp á svið. Hann blessar það og ýtir því svo

niður eins og sjónvarpspredikari á Omega myndi gera það,

þannig að þau falla í yfirlið. Hann kallar fólk upp á svið.

Kalli stendur upp og gengur af stað, Palli reynir að stoppa

hann, grípur í jakkann hans og Kalli dregur hann að enda
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bekkjarins en þá sleppir Palli honum. Kalli gengur eins og

uppvakningur í átt að sviðinu. Þegar hann er kominn að

sviðinu þá er predikarinn með ljóshærða konu hjá sér.

PREDIKARI

Og hvaða syndir hefur þú drýgt

systir?

LJÓSHÆRÐ KONA

Ég hef drýgt hór. Ég hef drýgt

fullt af hórum.

PREDIKARI

GUÐ BLESSI ÞIG BARN!

Predikarinn ýtir henni í gólfið. Næst kemur feitur karl um

fimmtugt.

PREDIKARI

Og hvaða syndir hefur þú drýgt

bróðir kær?

FEITUR KARL

Ég er hommi.

PREDIKARI

Drottinn hreinsaðu sæði satans úr

þessum manni! GUÐ BLESSI ÞIG OG

LÆKNI ÞIG AF ÞESSUM HRÆÐILEGA

SJÚKDÓMI!

Predikarinn ýtir honum niður og Kalli kemur upp á svið.

PREDIKARI

Og hvaða syndir hefur þú drýgt

bróðir kær?

KALLI

Ég er þjófur. Og lygari. Og latur

líka. Ég hata...

PREDIKARI

(Grípur frammí)

GUÐ BLESSI ÞIG BARN!

KALLI

(Heldur áfram að reyna að tala

í hljóðnemann)

...ég hata gamalt fólk. Og börn.

Predikarinn ýtir honum, en hann fellur ekki í yfirlið eins

og hinir. Hann fer nokkur skref aftur á bak, þar sem stórir

svartklæddir menn grípa hann og hálf partinn keyra hann í

gólfið.
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INT. SAMKOMUSALUR. KVÖLD.

Kalli og Palli sitja saman við borð. Kalli drekkur vatn en

Palli er með kaffi.

PALLI

Jáááá... (hálf vandræðalegur)

KALLI

Hvað?

PALLI

Þú bara...

KALLI

Já?

PALLI

Þú bara fórst upp og lést blessa

þig.. Hvað er að frétta með það?

KALLI

Ég veit ekki... ég held að þetta

hjálpi.

PALLI

Hjálpi með hvað?

KALLI

Æi, hvað heitir það? (Bendir með

vinstri hönd á hægra brjóst sitt,

eins og á hjartastað.) Þegar það er

eins og það sé sníkjudýr að naga

mann allan að innan og manni líður

illa allan daginn.

PALLI

Bandormur?

KALLI

Nei... Æiii... þú veist. Hvað segir

maður? Viskust... Viskubi...

Samviskustykkið?

PALLI

Þú meinar samviskubit?

KALLI

Já það.

PALLI

Og Jesús á að losa þig við

samviskubitið.
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KALLI

Ég er að vona það, já.

Ljóshærða konan gengur inn í samkomusalinn. Hellir sér vatni

í glas og stendur ein út í horni. Palli horfir til hennar.

PALLI

Já. Einmitt. (Hættur að hlusta á

Kalla) Þú skalt rétt vona að ég fái

að ríða í kvöld. Því þá skuldar þú

mér 5000 kall.

Palli stendur upp og gengur til konunnar, skilur kaffið

eftir á borðinu. Trúboði 1 sest við borðið hjá Kalla.

TRÚBOÐI 1

Sæll. Palli var það ekki?

KALLI

Nei, ég er Kalli... Þarna er Palli.

Bendir á Palla sem er að laumast inn á kvennaklósettið á

eftir ljóshærðu konunni.

TRÚBOÐI 1

Þið hafið ákveðið að láta sjá

ykkur.

KALLI

Jebb.

TRÚBOÐI 1

Og hvernig lýst þér á?

KALLI

Þetta er bara snilld.

TRÚBOÐI 1

Já. Lætur þú sjá þig í messu á

sunnudaginn?

KALLI

Já, ég held það bara.

TRÚBOÐI 1

Ókei. Má ég biðja þig um að dreifa

boðskapnum?

KALLI

Hvernig þá?
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TRÚBOÐI 1

Bara, reyna að fá fleiri til að

mæta. Fólk sem þú hittir á förnum

vegi. Svona eins og við buðum ykkur

hingað. Þannig virkar þetta. Annars

væri aldrei neinn hérna. Orðið

predikar sig ekki sjálft... Ef þú

veist hvað ég meina.

KALLI

(Hlær vandræðalega) Jájá. Ég skil.

Ég predika orðið.

Palli laumast út af kvennaklósettinu. Hárið hans er úfið og

skyrtan sem áður var gyrt er nú ógyrt. Hann sest við hlið

Kalla, gengt Trúboða 1 og leggur vísifingur og löngutöng

undir nefið á Kalla.

PALLI

Þú skuldar mér ekki fimmþúsundkall.

KALLI

Oj maður.

PALLI

Hah. (Tekur sopa af kaffinu sínu)

Og kaffið er ennþá heitt! Kallinn

kann þetta.

TRÚBOÐI 1

Ég sé að þér leiðist ekki hérna.

PALLI

Jú. Núna. Látum okkur hverfa.

Hann stendur upp og gengur í burtu. Kalli stendur upp og

gerir sig líklegan til brottfarar.

TRÚBOÐI 1

Sjáumst þá á sunnudaginn. Vonandi

með nokkur ný andlit í leit að

leiðsögn.

KALLI

Jebb. Á sunnudaginn.

Kalli gengur út.
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INT. ÍBÚÐ KALLA OG PALLA. DAGUR.

Laugardagur. Kalli og Palli eru heima í íbúð. Klukkan er

orðin rúmlega 13. Palli situr við eldhúsborð, ber að ofan að

að borða spælt egg og pulsur. Kalli kemur inn í eldhús, í

gulum bol sem rétt nær niður á rass og engum nærbuxum.

KALLI

Góðan daginn.

PALLI

Daginn Kalli. Það væri kannski til

of mikils mælst að þú færir í það

minnsta í buxur áður en þú kemur

fram?

KALLI

Ætla nú bara að fá mér tíu dropa.

Það er ekki eins og þú hafir ekki

séð svona áður.

PALLI

Ég hef alveg séð typpi áður. En það

er eitthvað óþægilegt við að borða

pulsu á meðan þetta blasir við

manni.

KALLI

Pempía.

Kalli hellir sér kaffi í bolla og gengur aftur út úr

eldhúsinu.

KALLI

Heyrðu, Palli!

PALLI

Já!

KALLI

Ég var að spá...

Kalli kemur aftur í dyragættina, nú í níðþröngum hvítum

nærbuxum.

KALLI

...Ég lofaði eiginlega að við

mættum í messu á morgun.

PALLI

Ekki að ræða það.
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KALLI

En þú skemmtir þér ágætlega, var

það ekki?

PALLI

Það er nú næstum ógerlegt að fá að

ríða í messu.

KALLI

Það er reyndar satt.

PALLI

Er þetta áskorun?

KALLI

Ég hafði nú ekki...

PALLI

Challange accepted!

KALLI

Þannig að þú kemur með?

PALLI

Augljóslega.

KALLI

Ókei. En ég fékk svona smá verkefni

fyrir messuna.

PALLI

Nú?

KALLI

Já. Ég á að reyna að fá nýtt fólk.

PALLI

Ha?

KALLI

ORÐIÐ PREDIKAR SIG EKKI SJÁLFT!

PALLI

Hvað meinar þú með því?

KALLI

Það veit ég ekki. En ég er að spá,

heldur þú að pabbi þinn myndi mæta?

PALLI

Pabbi? Ekki séns. Væru þá ekki

meiri líkur á því að fá foreldra

þína? Eða þarf þetta ekki að vera

ókunnugt fólk?

(CONTINUED)
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KALLI

Jú, það er líklega rétt. Það væri

svindl að fá bara vini til að koma.

PALLI

Þá er ég með fullkomna hugmynd.

KALLI

Nú?

PALLI

Já. Krakkar.

KALLI

Krakkar?

PALLI

Já. Krakkar. Krakkar vita ekki

neitt. Þau þurfa bara að halda að

þau fái nammi og þá mæta þau.

KALLI

Jááá. Nennir þú að hjálpa mér með

þetta.

PALLI

Eeeeekki séns.

KALLI

En fæ ég bílinn þinn?

PALLI

Eeeeekki séns.

Kalli situr hugsi við eldhúsborðið á meðan Palli flettir í

blaðinu.

KALLI

Haha! Auðvitað!

PALLI

Hvað?

KALLI

Ég er með þetta! Þarf bara búning.

Ég ætla að skjótast til mömmu og

pabba. Heyri í þér á eftir.

Kalli tekur buxur upp úr gólfinu og klæðir sig í þær öfugar.

PALLI

Buxurnar þínar snúa öfugt.

(CONTINUED)
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KALLI

Só?

Kalli rennir upp buxnaklaufinni aftan á rassinum og gengur

út um dyrnar.

EXT. FYRIR UTAN MELABÚÐINA. DAGUR

Kalli stígur út úr strætó, með stór svört sólgleraugu og er

klæddur eins og prestur. Kalli tekur upp stóran grænan

nammipoka. Kalli stendur og litast um.

Kalli stendur fyrir utan búðina og býður krökkum upp á

nammi. Enginn vill þiggja það. Gömul kona kemur að honum og

seilist í pokann en Kalli rykkir honum í burtu fúll. Hann

býður fleiri krökkum upp á nammi, einhverjir foreldrar verða

reiðir. Lítill strákur kemur út úr búðinni og á eftir honum

stór og breiður kall í leðurjakka.

KALLI

Heyrðu stráksi. Viltu sleikjó?

LÍTILL STRÁKUR

Já!

Litli strákurinn ætlar að teygja sig í nammipokann en þá

hrindir pabbinn Kalla svo hann dettur í jörðina og missir

nammið.

STÓR KALL

Djöfulsins pervert!

KALLI

(Tautar)Hvernig er það, er ekki

hægt að bjóða krökkum nammi fyrir

utan búðir án þess að helgarpabbar

ráðist á mann?

Stóri kallinn þrífur í strákinn sinn og gengur í burtu.

Kalli stendur upp og tínir nammi upp úr jörðinni og setur

aftur í pokann. Tveir lögreglumenn (frá því fyrr í þættinum)

koma gangandi að honum.

LÖGREGLUMAÐUR 1

Jæja.

KALLI

Nei þið aftur? Má ekki bjóða ykkur

nammi?

(CONTINUED)
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LÖGREGLUMAÐUR 1

Nei takk, vinur.

LÖGREGLUMAÐUR 2

Komdu aðeins og talaðu við okkur?

KALLI

Hvað nú?

Lögreglumennirnir fylgja Kalla inn í lögreglubíl. Kalli sest

aftur í en þeir báðir fram í.

INT. LÖGREGLUBÍLL. DAGUR.

LÖGREGLUMAÐUR 1

Ertu alveg úti að skíta?

KALLI

Nei. (Þefar af puttunum sínum)

LÖGREGLUMAÐUR 1

Þú getur ekki verið að bjóða

ókunnugum krökkum upp á nammi úti á

götu.

KALLI

Bíddu nú við. Er það glæpur?

LÖGREGLUMAÐUR 2

Nei, það er nú reyndar ekki glæpur.

En það er illa séð.

KALLI

Lít ég út eins og barnapervert?

Lögreglumennirnir horfa hver á Kalla, síðan hver á annan og

yppa öxlum til samþykkis.

LÖGREGLUMAÐUR 1

Þetta lítur nú ekki vel út.

LÖGREGLUMAÐUR 2

Ég er viss um þú ert ekki svona

heimskur.

KALLI

Aldrei vera of viss. Einstein sagði

að einungis tveir hlutir hefðu

engin takmörk. Ég man ekki hvað það

fyrra var en það seinna var

heimska.

(CONTINUED)
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LÖGREGLUMAÐUR 2

Ertu að reyna að móðga mig?

KALLI

Ég var að móðga þig.

LÖGREGLUMAÐUR 2

Þetta hljómaði bara eins og að þú

værir að reyna að sanna hversu

heimskur þú sért.

KALLI

Ég er að segja að þú sért heimskur.

LÖGREGLUMAÐUR 2

Jæja. Þetta er tímasóun.

LÖGREGLUMAÐUR 1

Já. Heyrðu vinur. Við ætlum ekki að

handtaka þig. En við viljum biðja

þig að hætta þessari iðju þinni.

KALLI

Jess sörr. Það má ekki kynna ykkur

fyrir orði Guðs?

LÖGREGLUMAÐUR 1

Nei takk. Þú mátt fara.

EXT. FYRIR UTAN MELABÚÐINA. DAGUR

Lögreglumaður 2 opnar aftursætishurðina fyrir Kalla. Kalli

er enn með nammipokann í höndunum.

KALLI

Nammi?

LÖGREGLUMAÐUR 2

Nei. En ég geri þetta upptækt.

(Tekur pokann af Kalla.)

Lögreglumennirnir keyra burt og Kalli stendur eftir og

stingur höndum í vasa.

INT. ÍBÚÐ KALLA OG PALLA. KVÖLD.

Kalli kemur heim um kvöldmatarleytið, augljóslega leiður.

Palli situr og horfir á sjónvarpið með bjór við höndina.

(CONTINUED)
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PALLI

Vá. Djöfull ertu flottur í tauinu.

KALLI

Já. Pabbi á þetta. Frá því í gamla

daga.

PALLI

Var hann prestur?

KALLI

Nei. Hann ætlaði einu sinni að vera

prestur.

Kalli sest niður með Palla. Opnar bjór.

PALLI

Hvernig gekk að predika?

KALLI

Það gekk ekki. Löggan alltaf að

skipta sér af öllu.

PALLI

Nú hvað, varstu handtekinn aftur?

KALLI

Nei nei. Hún bara bannaði mér að

gefa krökkum nammi. Tók trompið úr

höndunum mínum.

PALLI

Og hvað?

KALLI

Ég gefst upp. Eins og alltaf.

PALLI

Fokkitt. Fáum okkur bjór.

Kalli og Palli skála í botn. Fast forward yfir langt atriði

þar sem þeir drekka um það bil tíu bjóra á mann, milli þess

sem þeir gera heimskulega hluti. Palli setur epli ofan á

höfuðið á Kalla og kastar svo pílu í það. Palli stendur á

haus og þambar bjór. Kalli hellir vodkaskoti í augað á sér.

Palli stingur öðrum endnanum af röri ofan í vodkaflösku og

hinum upp í hægri nösina og sýgur af fullum krafti.



21.

INT. KLÓSETT. DAGUR.

Palli liggur í fósturstellingu við hliðina á

klósettskálinni, í nærbuxum einum fata. Palli opnar inn til

hans, í allt of lítilli skyrtu og þröngum hvítum nærbuxum.

KALLI

Rise and shine.

PALLI

Nei nei nei nei nei.

KALLI

Þú lofaðir að koma í messu.

PALLI

Já, þetta er loforð sem ég ætla að

svíkja. Sorrí.

KALLI

Ég býð upp á KFC eftir messu.

PALLI

Mig langar til að deyja.

KALLI

Kommon.

PALLI

Ókei ókei. Ég kem. En bara af því

að ég er góður vinur.

KALLI

Ekki af því að þú gætir hitt

lauslátu gelluna sem elskar Jesús

aftur.

PALLI

Það skemmir ekki fyrir.

Kalli stendur fyrir framan spegilinn við vaskinn. Hann

vatnsgreiðir hárið aftur og setur clip on bindi á sig. Palli

stendur fyrir aftan hann og horfir í spegilinn, rauðeygður

og úldinn.

PALLI

Ég er ógeðslegur.

KALLI

Nei, mér finnst þú bara fínn.

Hvernig lít ég út?

(CONTINUED)
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PALLI

Guðdómlegur. Farðu samt í buxur.

EXT. FYRIR UTAN SAFNAÐARHEIMILI. DAGUR.

Kalli og Palli mæta í messu. Engin stæði að finna. Palli

leggur í fatlaðrastæði.

KALLI

Þetta er stæði fyrir fatlaða.

PALLI

Já. Þú verður að biðja Jesú að

fyrirgefa mér.

INT. SAFNAÐARHEIMILI. DAGUR.

Þeir ganga inn í salinn og setjast á bekk aftarlega. Kirkjan

er þétt setin, aðallega gamalt fólk. Predikari predikar af

öllum lífs og sálarkröftum. Kalli og Palli sofna báðir.

INT. SAFNAÐARHEIMILI. DAGUR.

Allir eru farnir úr kirkjunni. Trúboði 1 kemur að Kalla og

Palla.

TRÚBOÐI 1

Það er gaman að sjá að þið séuð

mættir aftur.

Kalli og Palli hrökkva upp.

KALLI

Ég var bara að hvíla augun!

TRÚBOÐI 1

Engar áhyggjur. Ég veit að

messurnar geta verið þreytandi.

PALLI

Aaaaamen.

TRÚBOÐI 1

Hvernig gekk svo að dreifa

boðskapnum?

KALLI

Bara vel. Ég held að ég hafi séð

nokkra á mínum vegum áðan.

Einhverjar gamlar konur og svona.
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TRÚBOÐI 1

Frábært. Má ekki bjóða ykkur að

skoða ykkur aðeins um hérna?

KALLI

Jú, endilega.

TRÚBOÐI 1

Komið með mér!

PALLI

Ég ætla að byrja á því að skoða

klósettið. Þetta messuvín fer beint

í gegn, ef þú veist hvað ég meina.

TRÚBOÐI 1

Það var ekki boðið upp á messuvín.

PALLI

Nei, ég fékk mér fullt af því í

gær.

TRÚBOÐI 1

Þú um það. Komdu með mér. (Hnippir

í Kalla.)

INT. KJALLARI. DAGUR.

Trúboði 1 fylgir Kalla niður í kjallara. Kjallarinn er

dimmur og í loftinu flökta flúrljós.

TRÚBOÐI 1

Hérna niðri gerist allt saman. Hér

kynnistu orði Guðs fyrst.

KALLI

Já... Ég vissi að þetta væri meira

en þessar leiðinlegur messur.

TRÚBOÐI 1

Ó já. Hér skriftar fólk og fær

syndaaflausn.

KALLI

Ég þarf að fá svoleiðis maður.

TRÚBOÐI 1

Já. Komdu með mér.
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Trúboði 1 opnar dyr og gengur inn. Kalli fylgir honum.

Trúboði 1 lokar á eftir þeim, en læsir ekki. Í herberginu

loga hellingur af litlum kertum og birtan er óhugnaleg. Við

skrifborð er skrifborðstóll öðrum megin og hinum megin

hangir í keðjum í loftinu leður(kynlífs)róla.

TRÚBOÐI 1

Það er enginn skriftaklefi hér sem

slíkur, en við erum með svona.

Settu þetta á hausinn.

Trúboði 1 réttir Kalla leðurhettu með engum augum en gati

fyrir munninn.

KALLI

Nei.. Ha?

TRÚBOÐI 1

Já. Þetta þjónar sama tilgangi.

KALLI

Uuu... Okei.

TRÚBOÐI 1

Fáðu þér svo sæti.

KALLI

Hvar?

TRÚBOÐI 1

Hérna. Gríptu utan um þetta. (Hann

lætur kalla grípa um keðjurnar og

bindir hann fastan)

KALLI

Á ég að vera fastur við þetta?

TRÚBOÐI 1

Bara eins og Jesú við krossinn.

KALLI

Ég skil.

TRÚBOÐI 1

Lyftu upp hægri fætinum.

Kalli lyftir upp hægri fætinum og Trúboði 1 setur leðuról um

lærið. Svo gerir hann það sama með vinstri fótinn.

TRÚBOÐI 1

Jæja. Nú ertu tilbúinn fyrir

syndaaflausn.
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Trúboði eitt hífir Kalla upp svo hann hangir með hnéin í við

brjóstkassann og rassinn fram.

KALLI

Nei. Losaðu mig. Þetta er eitthvað

skrýtið.

TRÚBOÐI 1

Bíddu rólegur, ég ætla að ná í

prestinn.

Trúboði 1 fer fram, lokar skrifstofunni og læsir á eftir

sér. Hann fer inn í annað herbergi beint á móti.

INT. KROSSINN. DAGUR.

Palli kemur út af klósettinu. Hann mætir ræstitækni, sem

lítur út fyrir að vera suður-amerískur, með skúringafötu sem

ætlar inn á klósettið á eftir honum.

PALLI

Nei, ég myndi bíða í nokkrar

mínútur.

RÆSTITÆKNIR

Que? Ekki íslensk.

PALLI

Lyktin. (sveiflar höndunum undir

nefinu eins til að gefa alþjóðlegt

merki um vonda lykt) Ekki eftir mig

sko. Gaurinn á undan mér. Fjúff.

RÆSTITÆKNIR

Que? No comprendo.

Palli gengur í burtu. Hann fer aftur inn í kirkjuna en þar

er enginn. Hann ráfar um í dálitla stund og finnur loks

innganginn í kjallarann.

INT. KJALLARI. DAGUR.

Palli gengur hikandi niður í kjallarann. Skrýtin hljóð

heyrast. Eins og einhver sé að öskra með sokk upp í sér.

Hann gengur varlega inn ganginn og setur eyrað upp við

hurðir.

PALLI

(hvíslar með sjálfum sér)Hvað er að

gerast hérna?

Hann gengur að hurðinni þar sem Kalli er lokaður inni.
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KALLI

Halló? Er einhver þarna?

PALLI

Kalli! Hvað er að gerast? (Tekur í

húninn)

KALLI

Ég veit það ekki. Ég sé ekkert. Ég

er fastur.

PALLI

Ertu læstur inni?

KALLI

Já. Og bundinn eða eitthvað.

Palli sparkar í hurðina en ekkert gengur.

PALLI

Bíddu Kalli. Ég næ í húsvörðinn!

Palli hleypur aftur út ganginn.

INT. SAFNAÐARHEIMILI. DAGUR.

Palli hleypur inn á klósett þar sem ræstitæknirinn er á

hnjánum að hreinsa klósettið.

PALLI

Hey. Þú verður að hjálpa mér.

RÆSTITÆKNIR

Que?

PALLI

Ég þarf lykla. Keys you know.

Nogler?

Palli gefur merki um að hann þurfi lykla, snýr ímynduðum

lykli í skráargatinu á klósetthurðinni.

RÆSTITÆKNIR

Ahhh. Teclas! Sí. Pedro hafa los

teclas.

PALLI

Þú Pedro?

RÆSTITÆKNIR

No. Mi nombre es Jesús(heisús)
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PALLI

Okei heisúss. Finnum Pedo.

RÆSTITÆKNIR

Pedro.

PALLI

Pedró já. Kvikk. Kvikk.

RÆSTITÆKNIR

Sí.

Þeir hlaupa af stað og inni á kaffiteríu situr annar

suður-amerískur ræstitæknir við borð og sýpur kaffi.

RÆSTITÆKNIR

Pedro, los teclas!

Pedro hendir lyklunum til ræstitæknisins án þess að kippa

sér sérstaklega upp við þetta allt saman. Palli dregur

ræstitækninn með sér niður í kjallara.

INT. KJALLARI. DAGUR.

Palli og ræstitæknirinn hlaupa að dyrunum þar sem Kalli er

innilokaður.

PALLI

Open!

RÆSTITÆKNIR

Sí, sí.

KALLI

Halló!

PALLI

Ég er að koma!

Ræstitæknirinn leitar að lyklinum í rólegheitunum. Opnar

hurðina svo. Inni sveiflast Palli í rólunni, með grímuna á

hausnum.

PALLI

Hvað er að gerast hérna?

KALLI

Ég ætlaði að skrifta.

PALLI

Hvað í andskotanum? Heisúss! Losaðu

hann!
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Ræstitæknirinn tekur upp vasahníf og sker á leðurólarnar sem

halda Kalla uppi. Kalli dettur í gólfið með tilheyrandi

látum.

KALLI

Þetta fór aðeins úr böndunum.

PALLI

Uuu.. Já.

Þeir fara fram á gang og ætla koma sér út. Þá heyrast óp í

öðru herbergi.

KALLI

Við getum ekki bara farið. Það eru

kannski fleiri að lenda í því sama

og ég.

PALLI

Heisúss! Opna!

RÆSTITÆKNIR

Sí,sí.

Hann opnar inn í annað herbergi. Þar hangir feitur karl (frá

því í predikuninni á bls. 10)bundinn upp á kross, og uppi á

skrifborði stendur predikarinn með víra tengda inn um

buxnaklaufina sína og Trúboði 1 við einhverskonar stjórnborð

að gefa honum straum. Allt herbergið er umlukið logandi

kertum.

FEITUR KARL

HJÁLP!

PREDIKARI

Hey, drullist út!

TRÚBOÐI 1

Hvað eruð þið að gera hér?

Kalli hrindir predikaranum á borð fullt af kertum, svo það

kviknar í. Ræstitæknirinn leysir feita karlinn og Palli

sparkar í punginn á Trúboða 1.

PALLI

Djöfulsins pervertar!

KALLI

Óþarfi að blóta Páll!

PALLI

Í alvöru?

(CONTINUED)
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KALLI

Þetta er bara spurning um

mannasiði.

Herbergið logar og ræstitæknirinn, feiti karlinn, Kalli og

Palli hlaupa út. Ræstitæknirinn opnar allar hurðir á

ganginum. Út um einar dyr kemur hópur af strákum í

kórdrengjakyrtlum. Út um aðrar dyr kemur ein geit. Allir

hlaupa út.

EXT. FYRIR UTAN KROSSINN. DAGUR.

Þeir koma allir fjórir út. Strákarnir hlaupa burt. Kalli,

Palli, ræstitæknirinn og feiti karlinn standa allir móðir og

másandi.

FEITUR KARL

Takk. Þið björguðuð lífi mínu. (við

Kalla og Palla)

PALLI

Nei. Það var Heisúss.

KALLI

Jeeesúús? (Les á barmmerki sem

ræstitæknirinn ber)

RÆSTITÆKNIR

Heisús.

FEITUR KARL

Takk Heisús. (Tekur í hægri höndina

hans með báðum höndum)

RÆSTITÆKNIR

Sí. De nada.

KALLI

Jesús. Frelsarinn.

Rúða springur í kirkjunni. Trúboði 1 og predikarinn koma

hlaupandi út.

PREDIKARI

Sjáið hvað þið hafið gert? Þið

hafið kveikt í húsi Guðs! Þið munuð

brenna í helvíti!

KALLI

Ja, það var nú reyndar ekki

okkur...(að kenna)
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PALLI

Ef þetta er hús Guðs, þá skal ég

hér með fullyrða að Guð er ekki

til.

KALLI

En Jesús er til. Hann er þarna.

Kalli bendir á ræstitækninn sem er kominn með slökkvitæki í

hendurnar og reynir að slökkva eldinn. Kalli og Palli vinka

honum um leið og þeir setjast upp í bílinn hans Palla.

Ræstitæknirinn vinkar þeim glaðlega til baka og heldur síðan

áfram að berjast við eldinn.

Kalli og Palli setjast inn í bíl.

PALLI

Andskotinn!

KALLI

Hvað nú?

PALLI

Fokking sekt.

KALLI

Ég sagði þér það.

Palli opnar rúðuna og teygir sig í sektina. Hann les á

sektina.

PALLI

Þá er það staðfest. Guð er fáviti.

Palli bakkar úr stæðinu og þeir keyra í burtu. Samtal þeirra

heyrist lágt og lækkar sífellt, á meðan bíllinn sést hverfa

úr augnsýn.

KALLI

Við bara brenndum kirkjuna.

PALLI

Já. Óvart samt.

KALLI

Heldur þú að það verði engin

eftirmál?

PALLI

Neeeeeh. Varla. Hvað varstu samt að

pæla að láta hann festa þig upp í

kynlífsrólu?

(CONTINUED)



CONTINUED: 31.

KALLI

Ég vissi ekkert að þetta væri

kynlífsróla. Ég hef aldrei skriftað

áður...

PALLI

Hann ætlaði að nauðga þér sko.

KALLI

Hehe. Já, ég held það.


