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D'Theaterstéck spillt an der Nuecht an engem Supermarché.
Dien hënneschten Deel vun der Bühn gëtt duerch ee Regal an zwou Partie gedeelt: die
grousse Beräich fir d'Séissegkeeten, d'Pizzaen an anert ongesond Iessen, an die klengen
Deel fir Geméis an Uebst.

D'Kanner kënnen a méi wéi enger Roll optrieden, oder bei Dänz a beim Sangen hëllefen.
Esouguer zwou Rolle kënnen si iwwerhuelen.
Dëst ass besonnesch interessant fir d'Rolle vum Äerdbir a vum Gummibär, d'Rolle vun
den Elektriker, Botzroboter etc. ...
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Szeen 1:
Et ass halwer ning (20.30Auer). De Supermarché ass elo grad zougemaach ginn, et ass
Feierowend.
D'Securityleit an d'Botzleit fänken hir Aarbecht un.
Security 1: Hues de däi Revolver gutt gelueden? Elo wou et däischter ass, sinn d'Abriecher
och nees ënnerwee!
Security 2: An der Zeitung stung haut, datt se an der Tankstell agebrach hunn, déi läscht
Nuecht, da wäert et dës Nuecht hei bei eis am Supermarché sinn.
Security 1: Hues de d'Dire gutt zougespaart?
Security 3: Zweemol gespaart! Dat ass sécher. Do kënnt keen eran.

D’Botzleit kommen eran.
Clean 1: Gudden Owend, sidd der och nees ënnerwee?
Security 1: Ëmmer um Dill. Wann déi aner Feierowend hunn, da fänkt eisen Tour un!
Security 2: Et weess ee jo ni, wat an esou enger Nuecht am Supermarché alles geschéie
kann!
Clean 2: Do hutt Der Recht. Ech hunn haut beim Chef am Büro gebotzt, an Dir kënnt
Iech net virstellen, wat ech do nees alles héieren hunn!
Clean 3: Du wäers eis et bestëmmt elo soen.
Clean 2: An enger Woch gëtt de Supermarché emgebaut.
Clean 1: Emgebaut? A firwat dat dann?
Security 2: Do sinn ech elo iewer och gespaant.
Clean 2: Den Uebst- a Geméisrayon gëtt vill méi kleng gemaach, dofir ginn d'Rayonë mat
de Séissegkeeten an den déifgefruerene Pizzaen a Fischstäbercher vill méi grouss
gemaach.
Clean 3: A firwat dat dann? Se solle léiwer nei Schlässer op d'Dire maachen. Da brauch
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ech an de Nuechten hei net méi esou ze fäerten.
Security 3: Dir braucht dach net ze fäerten Miss Propper, mir si jo hei fir op Iech
opzepassen.
Security 1: Ma dat ass trotzdeem eng domm Fro! Et gëtt ëmmer méi Séissegkeeten an
Déifgefruerenes kaf, an ëmmer manner Uebst a Geméis. Also brauchen se dofir méi Plaz!
Clean 3: Dat schmaacht de Leit, a virun allem de Kanner, einfach vill besser. Ei, déi gutt
Kamellen a Gummibärercher! Oder??? (an de Publikum)
Clean 2: Dat ass wouer. Mir schmaacht et och besser an et ass esou praktesch. Dat
Geméis muss de botzen, schielen, schneiden a kachen. Wien huet dann haut nach Zäit
fir esou eppes?!
Security 3: Do hutt Dir Recht! D'Verpackung opgerappt, die fäerdege Plat an d'Mikrowell
an da “Gudden Appetit!”
Security 2: An de Chef vum Supermarché muss jo och kucken, datt eppes an d'Keess
kënnt, soss sti mir um Enn nach all op der Strooss a maachen een dommt Gesiicht. Dat
do ass déi richteg Entscheedung!
Clean 2: Uebst- a Geméis eraus; Séissegkeeten an Déifgefruerenes eran!
All: Bravo Chef! Richteg esou!
Security 1: Sidd emol roueg! Ech mengen ech hunn do eppes héieren.
Security 2: Jo, du hues Recht. Et kënnt aus dem Keller. Allez, mir ginn emol kucken.

Si schläiche fort.
Clean 3: Et wäerten dach net d'Abriecher sinn!?
Clean 1: Allez, kommt, mir schaffe weider, dann denke mir net drunn.

Szeen 2:
D'Kanner vun der “Gang” kommen era geschlach.
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Tom: Super! Mir hunn et gepakt. Kee Mënsch huet eppes gemierkt!
Bob: Tom, maach méi lues. Wa se eis bis ewell net entdeckt hunn, dann entdecken se eis
elo, wann s du weider esou haart brëlls.
Bill: Dat ass dach egal, et ass dach elo kee Mënsch méi hei am Supermarché.
Kim: Genee! Wie soll dann elo no Feierowend nach hei sinn? All si se heem, bis mar de
Moien de Buttek nees opgemaach gëtt.
Lex: A mir heem schlofe ginn... Me fir d'éischt kucke mir eis dat alles emol zerguddst un.
Joe: Kuckt, hei si mir richteg, hei ass de Rayon vun de Séissegkeeten. Da musse mir net
erhéngeren.
Tom: Mir mat eiser Gang, mir hu wierklech die gréiste Courage! Mir hunn eis getraut an
eis owes an de Supermarché aspäere gelooss.
Bob: Dat mussen déi Läppercher vun de “Warriors” elo ‘mol bréngen.
Bill: Wette mir, datt déi all schéi brav doheem am Bett leien. Esou eppes trauen déi sech
net!
Kim: Ma dann hu mir d'”Mutprobe” mat hinne scho gewonnen, ier se richteg ugeet. Datt
déi hei nach opdauchen ass méi wéi onwahrscheinlech!
Lex: “The Gang forever!” - Mir sinn déi Bescht, déi Gréist, déi Coolst!
Joe: So, sidd dir iech sécher, datt an der Nuecht wierklech kee Mënsch heibannen ass?
Tom: Bommesécher!
Bob: Fänks de elo un ze fäerten?
Joe: Nee, et ass dat hei...
Bill: “Et ass dat hei, et ass dat hei.” Maach der net an d'Box Joe!
Joe: Also am Eescht, ech hunn...
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Kim: Sidd emol roueg, jo ech héieren et elo och.
Lex: Mama, ech fäerten, do ass eppes!
Joe: Séier, mir verstoppen eis do ënner dem Séissegkeete-Rayon.

Szen 3:
D'Kanner verstoppen sech hannen op der Bühn, ënner de Rayon; et gëtt ganz däischter,
fir d'éischt gesäit ee just de Schäin vun zwou Täscheluuchten. Dono dauchen déi zwee
Botzroboteren op. Si danzen a botzen op d'Musik.
Op eemol ruckelen se, dono bleiwen se ganz stoen. D'Musik ass aus.
Déi zwee Elektrikere kommen eran.
Elek 1: Dat war scho guer net esou schlecht...
Elek 2: Do hues de Recht. Mee iergenteppes klappt nach net.
Elek 1: Et sinn nees d'Platinnen. Ech soen dir, mir hätten die Modell driwwer huele
sollen.
Elek 2: Mee de Chef wollt spuren. An elo si mir geplot. All Kéier no enger halwer Minutt
bleiwen se stoen.
Elek 1: De Chef ass eben esou. Hie seet, wann d'Botzrobotere bis lafen, da kann hien
d'Pei vun eisen dräi Botzmadame spuren a si op d'Strooss setzen.
Elek 2: Dat heescht jo dann iewer, wa mir déi Roboteren hei bis flott gemaach hunn, da si
mir dru schold, wann eis léif Madammen hier Aarbecht verléieren.
Elek 1: Du sees et! Waart hei, ech muss se elo nach ofklemmen.
Elek 2: So, komm mir lossen d'Roboteren einfach esou, wéi se sinn.
Elek 1: Mee da lafen just eng hallef Minutt.
Elek 2: Genee. Si lafen nëmmen eng hallef Minutt an d'Botzfrae behalen hier Plaz hei am
Supermarché.
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Elek 1: Barney, dat do ass eng gutt Iddi. Genee esou gëtt et gemaach.
Elek 2: Sou Jerry, si si fäerdeg. Komm mir flécken nach d'Neonsreklam fir
d'Fischstäbercher do uewen.
Elek1: Barney, ne, dat war elo net Eescht gemengt... ?

D'Musik geet nees un, d'Robotere botze weider an d'Elektriker klammen erop, fir
d'Reklam ze flécken...
Dono geet d'Musik aus. D'Elektriker an d'Botzreobotere verschwannen vun der Bühn.

Szen 4:
Wann et nees ganz däischter ass, kommen d'Kanner vun de “Warriors” erageschlach.
Ken: Alles OK! Kee Mënsch do. Dir kënnt kommen.
Max: Bow, wat ass dat däischter hei.
Sam: Jim, maach emol eng vun de Luuchten un! Mee pass op, datt se net am ganze
Buttek uginn.
Jim: Gëtt gemaach, Chef! Waart, eng Sekonn... Eng Luucht geet un Ass et gutt esou?
Rick: Tipptopp, Jim. Mir hunn et gepakt!
Jack: Kee Mënsch huet eppes bemierkt!
Ken: Jack, maach méi lues. Wa se eis bis ewell net entdeckt hunn, dann entdecken se eis
elo, wann s du weider esou haart brëlls.
Max: Dat ass dach elo egal, et ass dach em dës Zäit kee Mënsch méi hei am
Supermarché.
Sam: Genee! Wie soll dann elo no Feierowend nach hei sinn? All si se heem, bis mar de
Moien de Buttek nees opgemaach gëtt.
Jim: A mir da gemittlech heem schlofe ginn... Mee fir d'éischt kucke mir eis dat alles emol
zerguddst un.
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Rick: Kuckt, hei si mir richteg, hei ass de Rayon vun de Séissegkeeten. Da musse mir net
erhéngeren.
Jack: Mir hu wierklech die gréiste Courage, mir sinn d'”Warriors”! Mir hunn eis getraut
an eis owes an de Supermarché aspäere gelooss.
Ken: Dat mussen déi Läppercher vun der “Gang” elo ‘mol bréngen.
Max: Wette mir, datt déi all schéi brav doheem am Bett leien. Esou eppes trauen déi sech
net!
Sam: Ma dann hu mir d'Muttprouf scho gewonnen, ier se richteg ugeet. Datt déi hei nach
opdauchen ass méi wéi onwahrscheinlech!
Jim: D'“Warriors forever!” - Mir sinn déi Bescht, déi Gréist, déi Coolst!
Rick: So, sidd dir iech sécher, datt an der Nuecht wierklech kee Mënsch heibannen ass?
Jack: Bommesécher!
Ken: Fänks de elo un ze fäerten?
Rick: Nee, et ass dat hei...
Max: “Et ass dat hei, et ass dat hei.” Maach der net an d'Box, Rick!
Rick: Also am Eescht, ech hunn...
Sam: Sidd emol roueg, jo, ech héieren et elo och.
Jim: Mama, ech fäerten, do ass een!
Jack: Séier, mir verstoppen eis do ënner dem Séissegkeete-Rayon.

Szen 5:
An diem Moment wou d'Warriors sech wëllen ënner der Rayon vun de Séissegkeete
verstoppen, dauche vun do d'Gang-Kanner op.
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Si sti sech ee Moment eent zu eent vis-à-vis. Et ass die Moment ganz roueg.
Tom: Deet mir Leed! Mee do ass leider scho besat.
Ken: Dir sidd also och hei.
Bob: Jo, wéi dir gesidd, si mir och hei. Scho virun iech.
Max: Wouhir wëllt dir dat wëssen!?
Bill: Mir waren déi éischt. An de Rayon mat de Séissegkeeten ass elo eis Plaz.
Sam: Esou einfach geet dat net. Wie gär seng Plaz behale wëllt, muss dofir kämpfen.
Kim: Näischt léiwer wéi dat. Da kommt dir Läppercher vun Warriors, kommt putputput!
Jim: Dat gëtt Freed, ech hu scho laang net méi geklappt!
Lex: Mir sinn déi Bescht, déi Gréisst, déi Coolst.
Rick: Déi Bescht am Téinen, déi Gréisst am Fäerten an déi Coolst am Fortlafen.
Joe: Männi, gëff elo net frech, herno deet et der Leed.
Jack: Dir hutt et jo net anescht gewollt. Da kritt dir elo är “Battle”!
All: “Rumble in the jungle!”

Musik. Et kënnt zu engem choreographéierte Kampf zwëschen der Gang an de Warriors.

Szen 6:
Op eemol héiert ee Schrëtt.
Tom: Stopp! Lauschtert...

Et ass ganz roueg am Sall, eng Dir quiitscht, Schrëtt komme gespenstesch ëmmer méi
no... All d'Kanner stinn am “freeze”.
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Ken: Séier, alles an Deckung!

Wéi de Blëtz si se all ënner de Rayonen. D'Warriors ënner dem Geméis, d'Gang-Kanner
ënner de Séissegkeeten.
D'Security-Leit dauche vu lénks op.
Security 3: Ech hat iewer elo gemengt, hei hätt ech eppes héieren?
Security 2: Du hues Recht, … mee hei ass näischt.
Security 1: “Tote Hose”, soen ech iech! Ech mengen, mir maachen elo emol eng Paus...

Si sëtzen sech, paken d'Thermosfläschen an d'Schmiiren aus.
Do komme vu riets d'Botzleit eran.
Clean 1: Wat war dat haut nees e Stress. Et ass néierens esou knaschteg, wéi am Uebst- a
Geméisrayon.
Security 2 : Ass dat dann net normal. Et si jo alles Naturprodukter.
Clean 2: Zum Gléck sinn déi meescht elo am Plastik verpaakt. Wéi ging dat soss eréischt
hei ausgesinn!
Security 3: Wëllt een eng Kamell?
Clean 3: Gären, Här Strampel. Villmools merci. Ei, déi ass gutt séiss.
Clean 2: Kuckt emol op der Tut, do sinn esou Biller drop. Déi kann ee sammelen.

Si weist op d’Tut.
Security 1: A jo, hei déi hat ech nach guer net gesinn.
Clean 2: Wann Dir dier zwielef gesammelt hutt, da kritt Dir eng pinke Barbie mat
Shoppingbag wann Dir e Meedche sidd oder e Monster dat blénkt a bläert, wann Dir e
Jong sidd.
Security 2: Schéin, mee wat soll hien dann domat maachen?
Clean 3: Ma dat ass jo och net fir hie geduecht, datt ass fir d'Kanner. Wann déi esou eng
Popp oder e Monster kënne kréien, da kafen se d'Kamellen wéi kloerrosen.
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Security 3: Richteg. An dann déi ganz Reklam, déi gemaach gëtt. Iwwerall Plakater. Du
héiers et um Radio a du gesäis et op der Tëlé.
Security 1: Logësch! Mat Séissegkeeten kanns de méi Sue verdingen wéi mat Äppel a
Poretten. Dofir gi méi Suen an d'Werbung/Publicitéit gestach. Do gëss de als Fabrik méi
séier méi räich wéi de Bauer, die seng Gromperen uplanzt.
Clean 1: An da schmaacht alles esou séiss an et ass alles esou schéi faarweg. Do mussen
d'Kanner dach ganz einfach zougräifen.
Clean 2: An zu gudder Läscht kréien d'Séissegkeeten an d'Pizzaen an d'Fischstäbercher
méi Plaz am Supermarché. - Wëllt nach een e Stéck Mars? Ech packe mäin net méi?
Clean 3: Merci! O mei, et ass scho spéit. Mir musse séier weider schaffen. Um Enn
ersetzen se eis nach duerch d’Roboteren!
Security 3: Esou wäit si mir nach net, Miss Clean. Do kënnt Dir Äre Kapp a rou leeën.

D’Botzleit ginn eraus a schaffe weider.
Den Giovanni Cacciatore an de Salvatore Mottorola kommen eran. Den Giovanni huet e
Klappstull ënner dem Aarm.
Security 1: Nee, net schonn nees dir zwee Reesender. Wësst Dir net, datt de Buttek scho
laang zou ass???
Giovanni: Bon giorno Dottore Professore. Eche sinne den Giovanni Caccatore an daten
doen assen den Salvatore Mottorola, mäine Assistente.
Security 3: Ah nee, elo geet dat schonn nees lass!
Giovanni: Signore Dottore Professore, mire hunne neie Produit ze verkafen. Mire sinn
hei bei Iech an Äere schéine Buttik komm, fir Ieche ze weisen, den neien Produit vun
Giovanni Cacciatore an Salvatore Mottorola.
Security 2: Eraus hei, an e bëssen dalli!
Giovanni: Eh, Signore Dottore Professore, nete esou séier, luese, luese. Wéi soen
Giovanni ëmmer: fir d’éischte kucken, da staunen, an danne kafen! Eco Signore Dottore,
date hei asse neie Erfindung: super bequeme Sesselomobile! Asse gudde fire ze sëten,
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asse gudde fire ze raschten, asse gudde fir ze schofen! An asse ganz einfache opzeriichten.
Security 1: Eraus!

Den Giovanni hantéiert mat dem Stull, mee kritt e net opgeriicht. Iewer hie léist sech
näischt umierken. De Salvatore steet just dernieft a mécht guer näischt.
Giovanni: Eche, die groussen Giovanni Cacciatore a mäine Assistente Salvatore
Mottorola, hunn hei enge ganze neie Produit. An den Giovanni weiste elo Signore
Dottore Professore, wéi dat geete. Ette asse gannze einfach, ... esoue ... danne nache do ...
ane do ...
Secirity 2: Elo hutt dir nach just eng Sekonn, dann ...
Giovanni: Enge Sekonne, mee date asse laange, ganze laange...

Elo kënnt de Salvatore bei den Giovanni, weist him, datt hie soll op d’Säit goen, a stellt de
Stull mat engem eenzegen Handgrëff dohinn.
Giovanni: Eco, Dottore, einfache!

Hie mecht eng Bewegung, wéi d’Artisten se am Zirkus maachen, wann hinnen eppes
gegléckt ass.
E Moment Rou.
Secirit 1 & 2 & 3: Esou haart se nëmme kënnen Eeeeeeeeeerauauauauauauaus!

Wéi de Blëtz huelen déi zwee hiere Stull ënnert den Aarm a verschwannen, d’Securityleit
hannert hinnen.

Szen 7:
Viirsiichteg kommen d'Kanner vun ënnert hiere Rayonen eraus.
Bob: A wat war dat do dann?
Max: Esou eppes hunn ech nach ni gesinn.
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Bill: Ech mengen, déi zwee hunn en Drot aus der Mutz!
Sam: Do, lauschtert, schonn nees Schrëtt. Alles an d'Deckung.

D'Kanner verstoppen sech nees ënner de Rayonen.
Eng spannend Musik.
Vir laanscht Bühn, vun enger Säit eran an op dier aner nees eraus, schläichen déi 4
Gangsteren, d'Täscheluuchten an der Hand. Vun ënner de Rayone gesäit een de Kanner
hier Käpp nokucken.
Wann d’Gangster verschwonne sinn, kommen d'Kanner nees no vir a kucken hinne no.
Si beobachten d'Gangsteren dobei, wéi se d'Keess opbriechen an d'Sue klauen a se an eng
Walliss maachen. Dat gesäit ee net, et weess een et just, wëll d'Kanner, et beschreiwen:
Kim: Nu kuckt iech déi nëmmen un. Mäi léiwe Schung, dat do si richteg Gangster. Mir
mussen d'Police ruffen.
Jim: Bleif léiwer roueg, ech soen der et! Ier déi Security-Männercher do sinn, hunn
d'Gangster eis mat hiere Revolvere scho laang e Kapp méi kleng gemaach.
Lex: Ma da kuckt dach nëmmen... déi sinn am gaangen d'Keess opzebriechen. Mat enger
laanger eise Staang.
Rick: An elo huelen se d'Suen all eraus. Bow, dat sinn der vill. Bestëmmt 100.000 Euro!
Joe: Oder nach méi!!! Kuckt, elo leeën se all Suen an hir Walliss. Ma déi ass gutt gefëllt.
Sou elo ass se zou. Si maachen nach e Rimm ronderëmm, fir datt se net opplatzt, esou
voll Suen hu se se gefëllt!
Jack: Opgepaast. Si kommen zréck. Alles an Deckung!

Wéi de Blëtz sinn d'Kanner all verschwonnen.
D'Gangstere kommen zréck an hucken sech an d'Mëtt vun der Bühn.
Gangster 1: Do waren iewer vill Suen an dier Keess.
Gangster 2: Vill méi wéi gëschter an der Keess vun der Tankstell.
Gangster 3: An och vill méi wéi virgëschter an der Keess vum Blummebuttik.
Gangster 4: Ann nach vill méi wéi dien Daag vidrun an der Keess vun der Apdikt!
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Gangster 1: Décke Gaass! Elo si mir räich!
Gangster 2: Elo kënne mir an d'Pensioun goen.
Gangster 3: Op eng Insel am Indeschen Ozean.
Gangster 4: Mat Palmen an Fraen.
Gangster 1: Mir musse just nach all déi Suen opdeelen.
Gangster 2: Eppes ass kloer: Ech kréien die gréisten Deel, wëll ech hat d'Iddi.
Gangster 3: Guer net wouer, ech hat d'Iddi a mir si mat mengem Auto gefuer. Ech kréien
dien décksten Deel
Gangster 4: Ma ech si gefuer, wëll du hues guer kee Führerschäin. Wann ech net gefuer
wir, da wire mir guer net heihinner komm. Ech kréien déi gréissten Deel
Gangster 1: Da passt iewer elo emol op.
Alle véier sprangen op
Ech sinn ëmmer
nach de Chef vun de Gangster. An de Chef kritt ëmmer am meeschten!
Gangster 2: Guer net wouer. Ech sinn de Chef an domat basta!

Si huelen hier

Revolveren an d'Hand
Gangster 3: Chef oder net Chef – dat ass hei d'Fro. Die gréisten Deel ass fir mech, ech
sinn dien Eelsten, an die kritt ëmmer am meeschten.
Gangster 4: Quetschen och! Am meeschte kritt die Schéinsten, an dat sinn ech. Ass dat
kloer.
Gangster 1: Waart, wann ech iech kréien! Dir sidd jo richteg Reiber.
Gangster 2: Verbriecher sidd dir. Dat hätt ech net vun iech geduecht.
Gangster 3: Hannerhälteg Déiwen, onéierleche Pak!
Gangster 4: Wann ech iech kréie maachen ech Sauermouss aus iech.

Ee leeft diem anere no, si verschwannen vun der Bühn. D'Walliss steet nach ganz alleng
an der Mëtt vun der Bühn.
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Szen 8:
De Gummibäerchen rifft aus sengem Rayon.
Gummibär: Äerdbir!
Äerdbir: Wie war dat? Huet ee mech geruff?
Gummibär: Äerdbir, du muss net kräischen.
Äerdbir: Ech kräischen dach net! - Wien ass do?
Gummibär: Ech, de Gummibäerchen, waart, ech komme bei dech.
Äerdbir: Iii, ee richtege Gummibäerchen. Ech wees éierlech gesot net, ob ech mat dir
schwätze wëll.
Gummibär: Schued, da ginn ech nees.

De Gummibäerche mécht, wéi wann e wéilt goen...
Äerdbir: Gummibäerchen, nee, bleif hei!

Si sëtzen sech beieneen. De Gummibäerchen op d'Walliss, d'Äerdbir donieft. Si
bekucken sech laang a soe näischt... op eemol schnoffelen si uneneen.
Gummibär: Ëhmmm, Äerdbir, du richs iewer gutt.
Äerdbir: Ass et wouer?
Gummibär: Du rich esou gutt, ech kënnt an dech bäissen!
Äerdbir: Dat hues du schéi gesot!
Gummibär: Jo, du richs esou gutt, wéi ech ëmmer wollt richen.
Äerdbir: Hä?!?!?! Dat verstinn ech net.
Gummibär: Looss mech nach eng Kéier richen: dach genee, du richs no... no... Äerdbir.
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Äerdbir: Jo, no wat sollt en Äerdbir da soss richen? - Mee du och. Du richs och no
Äerdbir; mee du bass guer keen Äerdbir. Komesch!
Gummibär: Jo, ech wees. Mee dat ass just eng Kopi.
Äerdbir: Eng Kopi?
Gummibär: Jo, eng Kopi. Ech soll richen wéi s du, mee et ass iewer net die richtegen
Doft. Et ass een Doft, dien se an der Fabrik nogemaach hunn. En ass net an der Natur
gewues.
Äerdbir: Looss mech emol un dir richen. - Jo, et ass wouer. Du richs ... zevill.
Gummibär: Zevill?
Äerdbir: Jo, zevill. Esou staark, wéi s du no Äerdbir riichs, esou staark richt kee richtegt
Äerdbir!
Gummibär: Du hues et erfaasst. An dat ass mäi Problem.
Äerdbir: Problem?!!!! Du hues dach kee Problem. Wëll all Mënesch esou frou mat dir
ass an dech esou gär huet?
Gummibär: Weess de, et ass dat hei: ech si vun allem zevill: ech richen zevill no Äerdbir,
ech schmaachen zevill no Zocker, ech sinn zevill faarweg an zevill... léif. “Nee, wéi séiss!”,
soen d'Kanner, ier se mir de Kapp ofbäissen. Ech sinn eng eenzeg Iwwerdreiwung.
Äerdbir: Elo iwwerdreifs de iewer!
Gummibär: Ärdbir, ech hätt net gemengt, datt ech ee Stéck Uebst kënnt esou... gären
hunn.
Äerdbir: An ech hätt net gemengt, datt ech eng Séissegkeet kënnt esou... séiss fannen.
Gummibär: Äddi Äerdbir. Mir mussen eis aus dem Stébs maachen, soss halen se eis um
Enn nach fir d'Abriecher.
Äerdbir: Äddi, Gummibär. Gesi mir eis erëm?
Gummibär: Jo, herno, esou bal si nees fort sinn. Ech freeë mech schonns, fir eng Kéier an
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dech ze bäissen. Ech wëll zevill gär wëssen, ob s du grad esou gutt schmaachs, wéi s du
richs.

Jidderee schläicht a säi Rayon. Op der Bühn bleift nach just de Koffer, die vun engem
Scheinwerfer ugestaalt gëtt.
Da geet de Rido zou fir d'Paus.

Paus

Szen 9:
D'Botzrobotere kommen op d'Bühn.
Si botzen/danzen ronderëm d'Walliss, déi nach ëmmer matsen op der Bühn steet.
Dono kommen Elektriker. Si huelen d'Walliss guer net an Uecht. Si hu nëmmen An fir
„hir“ Roboteren.
Elek 1: Elo lafen se besser, wéi virdrunn.
Elek 2: Dat ass wouer. Mee et ass nach net 100 %. Pass emol op, ëmmer wa se no lénks
dréien, dann hopsen se eng Kéier liicht. Dat muss eppes mat de Widderstänn ze dinn
hunn.
Elek 1: Gutt méiglech, ech hu 34er agebaut. Vläicht sollte mir et iewer mat 67er
probéieren.
Elek 2: Ech mengen och, dat se da méi roueg lafen. Mee kuck, elo hu se nees den Hick!

Déi zwee Robotere komme net méi vun der Plaz. Se sti virun der Walliss, an et schingt,
wéi wa se se den Elektriker weise wéilten.
Elek 1: Et ass wéi verhext, ëmmer wann d'Battrien op en Enn ginn, da kommen se net
méi vun der Plaz.
Elek 2: Mir musse méi staarker abauen.
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Dee Moment kommen d'Botzleit eran.
Clean 1: Aha, hu mir Iech elo erwëscht!
Elek 1: Erwëscht? A woubäi dann? Mir hunn dach keng gestëbst.
Clean 2: O nee, wéi onschëlleg maschen se neess.
Elek 2: Madame, mir sinn eis kenger Schold bewosst!
Clean 3: An datt Dir eis eis Aarbecht futti maacht, dat ass Iech wuel egal!
Elek 1 & 2: Pardon? Stellen sech domm
Clean 1: Ma wann déi Roboteren do emol eng Kéier fäerdeg ginn, da maachen déi eis
Aarbecht.
Clean 2: Da gi mir hei net méi gebraucht, … da si mir iwwerflësseg!
Clean 3: A ginn op d'Strooss gesat. Esou gesäit et aus!
Elek 1: Ma nu maacht iewer emol e Punkt!
Clean 1: Mee dat ass Iech zwee egal!
Clean 2: Dir wëllt nëmme spillen...
Clean 3: Mat Ärem klenge léiwe Spillgezei do!

Si weist op d'Roboteren, déi nach ëmmer virun der Walliss stinn, déi iewer kee Mënsch
an Uecht hëllt.
Do kommen d'Security-Leit gerannt. Si blären! Si bleiwen an der Mëtt vun der Bühn
stoen. Och si bemierken d'Walliss net.
Security 1: Abroch! Abroch! Et si Reiber am Haus!
Security 2: Späert all d'Diren! Se däerfe net entkommen!
Security 3: Zeien, gëtt et Zeien? Huet ee se gesinn?
Clean 1: Oh mei! Hutt dir héieren, Abriecher!
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Security 1: D'Keess, si hunn d'Keess mat!
Clean 2: Wivill Suen? Sot eis et!
Security 2: Vill, ech kann nëmme soen: vill!
Clean 3: Wivill 1000 Euro? 10000 Euro? 100000 Euro?
Security 3: Méi! Et sinn der bestëmmt méi! Ech hunn d'Lach an der Keess gesinn, an dat
Lach ass riseg.
Elek 1: Dat ass ee grousse Schued!
Clean 1: Dat musst Dir nach grad soen!
Elek 2: Madame, ech bieden Iech, mir hunn elo aner Problemer!
Clean 2: Hu se Spuren hannerlooss?
Security 1: Vun hinne feelt all Spur! An och vun de Suen!
Security 2: Spurlos si se verschwonnen. Si an d'Suen!
Security 3: An dobei hate mir esou gutt opgepasst!

Den Giovanni Cacciatore an de Salvatore Mottorola kommen eran. Den Giovanni huet e
Klappstull ënner dem Aarm.
Security 1: Nee, net schonn nees dir zwee Reesender. Wësst Dir net, datt de Buttek scho
laang zou ass???
Giovanni: Bon giorno Dottore Professore. Eche sinne den Giovanni Caccatore an daten
doen assen den Salvatore Mottorola, mäine Assistente.
Security 3: Ah nee, elo geet dat schonn nees lass!
Giovanni: Signore Dottore Professore, mire hunne neie Produit ze verkafen. Mire sinn
hei bei Iech an Äere schéine Buttik komm, fir Ieche ze weisen, den neien Produit vun
Giovanni Cacciatore an Salvatore Mottorola.
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Security 2: Eraus hei, an e bëssen dalli!
Giovanni: Eh, Signore Dottore Professore, nete esou séier, luese, luese. Wéi soen
Giovanni ëmmer: fir d’éischte kucken, da staunen, an danne kafen! Eco Signore Dottore,
date hei asse neie Erfindung: super bequeme Sesselomobile! Asse gudde fire ze sëten,
asse gudde fire ze raschten, asse gudde fir ze schofen! An asse ganz einfache opzeriichten.
Security 1: Eraus!

Den Giovanni hantéiert mat dem Stull, mee kritt e net opgeriicht. Iewer hie léist sech
näischt umierken. De Salvatore steet just dernieft a mécht guer näischt.
Giovanni: Eche, die groussen Giovanni Cacciatore a mäine Assistente Salvatore
Mottorola, hunn hei enge ganze neie Produit. An den Giovanni weiste elo Signore
Dottore Professore, wéi dat geete. Ette asse gannze einfach, ... esoue ... danne nache do ...
ane do ...
Secirity 2: Elo hutt dir nach just eng Sekonn, dann ...
Giovanni: Enge Sekonne, mee date asse laange, ganze laange...

Elo kënnt de Salvatore bei den Giovanni, weist him, datt hie soll op d’Säit goen, a stellt de
Stull mat engem eenzegen Handgrëff dohinn.
Giovanni: Eco, Dottore, einfache!

Hie mecht eng Bewegung, wéi d’Artisten se am Zirkus maachen, wann hinnen eppes
gegléckt ass.
E Moment Rou.
Secirit 1 & 2 & 3: Esou haart se nëmme kënnen Eeeeeeeeeerauauauauauauaus!

Wéi de Blëtz huelen déi zwee hiere Stull ënnert den Aarm a verschwannen, d’Securityleit,
d'Elektriker an d'Botzleit hannert hinnen.

Szen 10:
Elo kommen d'Kanner aus hierer Stopp geschlach. Ganz virsiichteg stellen si sech em
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d'Walliss, d'Gang op déi eng Säit an d'Warriors op déi anerer.
Si bekucken de Koffer fir d'éischt ganz laang a soen näischt... Dann:
Tom: Ech gi verréckt!
Ken: Dat ass … d'Walliss!
Bob: Dat ass se wierklech!
Max: Se hu se einfach vergiess!
Bill: Se hu se einfach hei stoe gelooss!
Sam: Mäi läiwe Jong, elo si mir räich!
Kim: Do sollen iwwer 100000 Euro dra sinn!
Jim: Ech gi verréckt!
Lex: Esou blöd Gangsteren hunn ech nach ni gesinn!
Rick: 100000 Euro! Wësst dir wat een domat alles maache kann!!!
Joe: Elo brauche mir net méi an d'Schoul!
Jack: Elo si mir esou räich wéi de Bill Gates!
Tom: Nee, mir si méi räicht!
Ken: Du mengs wuel: mir si räich.
Bob: Sécher net, Männchen, MIR.
Max: Mir haten d'Walliss fir d'éischt gesinn!
Bill: Guer net wouer! Mir hu se fir d'éischt gesinn.
Sam: An ausserdeem steet se méi no bei eiser Stopp.
Kim: Mir waren déi éischt hei, also gehéiert se eis. Vestees du!
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Jim: Gëff elo net frech, Männchen. D'Hing vun der Walliss weist ganz kloer op eis Stopp!
Dat ass e kloert Zeeche, wiem se gehéiert!
Lex: Pass op, ech soen der, pass op! Nach esou eng Ligen, da léierst du mech kennen!
Rick: Hat dech kleng! Ech weess wou däin Haus wunnt!
Joe: Hutt der héieren, hien huet mech provozéiert! Hie provozéiert mech!
Jack: Ok, wann dir et net anescht wëllt: op se mat Gedäisch!

Grad die Moment, wou déi zwou Bande wëllen iwwereneen hierfalen kommen d'SecurityLeit vun zwou Säiten. D'Kanner sëtzen elo fest, si komme net méi fort.
Security 1: Halt!
Security 1 & 2 & 3: Stoe bleiwen!
Security 3: Dir sidd heimat festgeholl!
All d'Kanner: Mir hu guer näischt gemaach!
Security 1: Ha! Dat kënnt dir ären Eltere verzielen.
Tom: Wat hu mir da gemaach?
Security 2: Agebrach sidd dir!
Security 3: Op frëscher „Tat“ hu mir iech ertappt!
Ken: Guer net wouer!
Security 1: Ma sécher dat. Ech ruffen elo d'Police!
Tom: D'Police, nee, nëmme keng Police. Mir waren et net!
Ken: Dir hutt keng Beweiser!
Security 2: Keng Beweiser??? Ou?! Da kuckt emol do.
Security 3: D'Walliss mat der „Beute“ steet virun iech.
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Security 1: Genee! Mir hunn iech dobei erwëscht, wéi dir d'Sue wollt ënnert iech
opdeelen.
Security 2: Dir hat et bal gepakt, bal hat dir iech mat dem Goss duerch d'Bascht gemaach.
Security 3: Mee nëmme bal. Mir hunn iech kritt.
Tom: Dir verstitt do eppes falsch!
Security 1: A wat solle mir da scho falsch verstoen?!
Security 2: Hei ass alles kloer: do ass d'Walliss mat de Suen, do sidd dir!
Ken: Et ass net esou, wéi et ausgesäit.
Security 3: Méi kloer kann et net méi ginn. Dir sidd iwwerfouert!
Security 1: Ech ruffen elo d'Police!
Tom: Et... et... et ware si!
Ken: Wat schwätz du do?
Bob: Jo, si hunn d'Sue geklaut!
Max: Ligener. D'Walliss stung einfach do.
Bill: Här Polizist, si si mat der Walliss komm. Mir stunge just hei.
Sam: Verréider, dreckege Verréider!
Kim: Huelt si fest, si waren et. Loost eis lafen.
Jim: Ma gutt, dir wollt et jo esou: Här Polizist, ech sinn Zeien, si hu mat enger Staang
d'Keess opgebrach an d'Sue geklaut.
Lex: Spënns du 'lo total! Guer net wouer!
Rick: Guer näischt: ech hunn et och gesinn. Zwee géint een.
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Joe: Dir waart et, dir hutt d'Walliss geklaut.
Jack: Dir waart et, dir hutt d'Walliss geklaut.
All „Gang“-Leit: Dir waart et, dir hutt d'Walliss geklaut.
All d'Warriors: Dir waart et, dir hutt d'Walliss geklaut.
Security 2: Gitt iech eenz, Kanner! Allez, dat hei huet kee Wäert!
Security 3: Mir ginn iech 10 Minutten, da ruffe mir d'Police! 10 Minutten a keng Sekonn
méi.

D'Security-Leit patrulléieren ëm d'Kanner a passen op, datt kee fortleeft.

Szen 11:
D'Kanner sëtzen sech op de Buedem, loossen de Kapp hänken...
No an no gëtt et hinne bewosst, datt si zesummen an der Fal sëtzen.
Tom: Nondikass! Wat hu mir eis do nëmmen agebrokt!
Ken: Wann eis Elteren dat do gewuer ginn, da kënne mir apaken!
Bob: Wiem seng Iddi war dat iwwerhaapt, mat dier idiotescher Muttprouf?
Max: Dat spillt elo och keng Roll méi. Mir mussen eppes maachen!
Bill: Dat ass gutt gesot!
Sam: Dat ass gutt gesot!

Nees Paus...
Kim: Mir missten … also, ech weess net, wéi ech dat soe soll...
Jim: Jo, mir missten, zesummen.... dat ass schwéier auszedrécken.
Lex: Jo, wa mir géifen zesummen...
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Rick: Zesummen?!?!? Jo, dat misste mir probéieren.
Joe: Maja, wat solle mir dann elo „zesummen“?
Jack: Ech hu keng Ahnung!
Tom: Mir kënne jo iewer näischt mat diene Verréider vu Warriors maachen.
Ken: Zesummeschaffe mat der Gang kënnt fir mech net a Fro.
Bob: Dat gouf et nach ni.
Max: An dat wäert et och ni ginn.
Bill: Nëmmen, ... da sëtze mir an der Fal.
Sam: Mir hunn net méi vill Zäit, geschwë ruffen si d'Flicken!
Kim: Mir missten einfach ... waarden.
Jim: Jo, zesumme misste mir ... waarden.
Lex: Waarden??? Op d Kleeschen, oder wien?
Rick: Nee, du Iesel! Op d'Gangsteren.
Joe: Genee. Déi si jo net esou blöd, hiere Koffer hei stoen ze loossen.
Jack: Jo, mir waarden zesummen, bis d'Gangsteren de Koffer nees siche kommen.
All: Dat ass et. Mir waarden!!!

Szen 12:
Elo kommen d'Security-Leit nees op d‘Kanner duer.
Security 1: Sou, da ruffe mir elo d'Police.
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Tom: Waart, mir hunn e Virschlag.
Security 2: Veraasche kënne mir eis selwer.
Ken: Nee, am Eescht. Also si do, weist op d’Gang si waren et net.
Bob: A si do,

weist op d’Warriors si waren et och net.

Max: Jo, de Koffer stung op eemol do.
Security 3: A sou??? Die stung op eemol do!!!! An dat solle mir gleewen?
Bill: Jo, wéi mir virdrunn aus eiser Stopp koumen, stung en do.
Sam: Dat heescht: d'Gangsteren hunn en hei stoe gelooss.
Kim: Genee, d'Reiber hunn en hei vergiess.
Jim: Dat muss een sech emol virstellen! A mir hunn e fond.
Security 1: An dat solle mir iech gleewen?
Lex: An elo musse mir just waarden, bis d'Reiber zréckkommen, an de Koffer neess
mathuele wëllen.
Rick: Wëll déi komme bestëmmt zréck. Déi wëlle jo hiere Koffer.
Security 1: Ech weess net, wat ech dovunner hale soll?!

An hei gëtt et die ganzen Text :
meyerr@gms.lu
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