Højt til loftet

Tekst: Vase&Fuglsang
CirkusRevyen

En mand - Morten - taler i mobil på vej ind i sognegården.
Morten:

(i mobil) Hej, jeg er i sognegården nu. Er du på vej? Okay.
Vi ses om lidt, så...

En præst kommer til med fremstrakt hånd.
Præst:

Goddag. Kirsten Andersen, sognepræst.

Morten:

Davs, Morten Hansen....jeg vil gerne bestille tid til en vielse.

Præst:

Nej, hvor dejligt! Kom indenfor. Så kigger vi på det.
Du kommer alene, eller...?

Morten:

Nej, men der var lidt bøvl med en p-billet, såeh 2 minutter....

Præst:

Jamen, fint jeg finder mappen imens...
(går hen til et arkivskab) og så er hun nok lige på trapperne...

I det samme kommer partneren (Nikolai) ind.
Morten:

Nå, hej skat!

De omfavner hinanden og i det samme vender præsten sig om.
Præst:

Og det må så være....(opdager og bliver befippet)....fru Hansen?, jeg
mener selvfølgelig, hr Hansen....eller ikke hr......eller jo
selvfølgelig...hr....hr....hr.....Herman....sen?

Nikolai:

(rækker hånden frem) Nikolai!

Præst:

Goddag Fru Nikolai....jeg mener....hr...Herman... (rækker fuldstændig
forvirret hånden frem). Nikolai Hermansen! Ja ikke mig....jeg er ikke
ho...jeg er præst...jeg er kvinde. Kirsten Andersen.

Morten:

Ja, som du kan gætte er det altså en homo-vielse, vi vil bestille.

Præst:

(påtaget overrasket) Nå, er det det? Jeg mener, det er det vel...i
naturens sag...eller sagens natur...eller det er ikke min sag...det er en
privatsag...nu er der blevet højt til loftet i Folkekirken, så I skal bare
sætte jer herovre ovenpå hinanden.

Parret smiler til hinanden over fortalelsen.
Præst:

....eller jeg mener...ved siden af hinanden...for Guds skyld...eller
ikke for Guds skyld...for Gud er ligeglad...nu...det...det...sid ned!

De sætter sig.

Nikolai:

(redder hende) Undskyld jeg spørger, du virker lidt nervøs...
- er det din første homovielse?

Præst:

Om det er min første....åååårh....det har jeg såmænd slet ikke
skænket en tanke......øøøøh....nu skal lige skal lige skænke det en
tanke:...det må blive nummer nummer nummer...det er den første!

Morten:

Vi forstår godt hvis det er lidt...

Præst:

Nejnej...det skal nok køre som smurt...eller i olie...eller, nej...
(går tilbage til arkivskabet)
vi er bare kommet på det forkerte hold...jeg mener hylde...

Hun vender sig og fumler med et nyt ringbind.
Præst:

...forkerte hylde...fordi...det nye ringbind med vores nye vielser
står på det rigtige hold...hylde! Hér!

De to fyre sender hinanden et par sigende blikke. Præsten roder med nogle papirer.
Præst:

Jeg har udarbejdet et par forslag til hvordan
en bø...eller en bunke...nej, en homovielse kunne foregå.
Vi ku' starte med en smuk salme af Barbra Streisand?

Nikolai:

Synger hun salmer?

Præst:

Nejnej, men, men, men.....det ku' og så være Elton John, hvis I
to er mere til mænd.....eller det går jeg ud fra.....men var ikke det jeg
mente....(afbryder hurtigt sig selv) Vi ku' også ta' ABBA!!!
Der er to mænd og to kvinder...men ikke nødvendigvis på dén måde I
tænker på...eller jeg tænker på...eller ikke tænker på...eller hvad
tænker I?

Morten:

Vi havde tænkt: "Det er så yndigt at følges ad".

Nikolai:

Ja, vi vil bare gerne ha' en helt almindelig....

Præst:

Helt almindelig? Jo, selvfølgelig! Men I er jo også et helt almindeligt
par...hr. og hr. og hr....Nikolaisen...Gud velsigner jo mødet mellem to
mennesker...(viser to pegefingre mod hinanden)...også selvom det er
to mænd der mødes på den her måde...(kommer til at kigge på sine to
pegefingre)...eller ikke lige på dén måde...det kommer jo ikke mig
ved...jeg skal jo ikke vide noget om jer to...

Morten:

Du skal vel vide noget til din prædiken?

Nikolai:

Ja, så den bliver lidt privat?

Præst:

Ja, bare ikke alt for privat...jeg mener, jo, selvfølgelig.....jeg mener...jeg
skal da selvfølgelig lige vide hvad I laver...og hvem er danser?...og
hvem er frisør?

De kigger forvirret på hinanden.
Morten:

Jeg er langturschauffør!

Nikolai:

Jeg er tømrer.

Præst:

Tømrer?! Spændende! Er det så en fordel at styre en stiksav når
man har meget løse håndled...eller...eller...

Nikolai:

Det forstår jeg ikke....

Præst:

...og...nej...(henvender sig til Morten) og langturschauffør?...hvor stor
er din...hvor lang er din...din din din lastbil, selvfølgelig?

Morten:

Jeg kører normalt 40 fods container...

Præst:

Nå...ja...så har du sørme plads til meget omme bagi...

Begge:

Hvad?

Præst:

Nej...nej...det siger jeg selvfølgelig ikke noget om i min prædiken...det
er ikke Guds sag hvad I kan ha' bagi...eller ikke ha' bagi...eller, nej....

Morten:

Vil du vide hvor vi mødte hinanden?

Præst:

Nej...eller jo...eller måske? Jeg noterer...

Nikolai:

Det er en sjov historie. Vi mødte hinanden i Parken!

Præst:

Selvfølgelig! (noterer på blok) Mødested: Ørstedsparken!
En sen nattetime, velsagtens?

Morten:

(afbryder) Nejnejnej, Parken. Fodbold! Vi var til landskamp!

Præst:

(lettet) Nåååh. Det er en fin historie at få med...fodbold!

Nikolai:

Vi var lige kommet foran 2-1 mod Grækenland og så krammede jeg
lige en tilfældig sidemand, og ja...så var den der!

Morten:

Ja, fedtmål...altså Rommedahl får den og så to ryk og en aflevering...

Præst:

(noterer)..."Mødtes ved en græsk scoring i Parken. To ryk og en
aflevering"...(kigger på notater, bliver forskrækket)
Gud, den kom da helt forkert ud af...ind ad...om ad bagvejen....af
bagvejen...(griber sit ringbind) tilbage til ringmusk....BINDET!

Morten:

Er du sikker på at du er klar til det her?

Præst:

Selvfølgeig selvfølgelig er jeg det...vi skal bare tilbage til selve
akten....ritualet....ritualet...ja....hvor havde I tænkt I sådan skal stå?

Morten:

(joker lidt) Ja, vi havde tænkt... oppe ved alteret.

Præst:

(forceret latter) Hahahaha...I er fuld af homoer... humor! Jeg tænker
nu, hvad SIDE? Jeg mener, hvilke....øh.....roller har I derhjemme?

Nikolai:

Roller?

Præst:

Ja, hvordan skal jeg næsten. Hvem er gom og hvem, ja også gom, men
måske knap så gom men lidt lidt mere brud end egentlig gom, jeg
mener hvem skal stå til højre man ku' også sige: Hvem får ringen af
hvem?...eller det sagde jeg ikke!

Morten:

Nej, nu stopper vi...

Morten og Nicolai rejser sig. De opgiver nu.
Præst:

Nej vent....vi siger bare at du ligger til højre og du bærer til
venstre....nej jeg mener ikke ligge, jeg mener stå....den skal op og
stå....I skal op og stå....vi skal op og stå...fællesrejsning, NEEEEJ!

Nikolai og Morten hvisker kort noget til hinanden.
Nikolai

(til præsten) Ved du hvad, vi vil gerne sige tak for idag.

Præst:

(skuffet) Hvadfornoget? Jamen jeg prøver jo det bedste jeg har lært.

Nikolai:

Ja, det er nok det der er problemet.

Præst:

(fortvivlet) Giv mig nu en chance. (vifter med ringbindet) Det her er
jo bare et udkast, jeg har masser af ideer: discokugle, løbelys i
krucifixet.....vi kan lave gayparade ned ad strøget med dragqueens og
kaste lyserøde kondomer ud og. (Synger) YMCA!!!

Morten:

(afbryder) Vi har ombestemt os.

Nikolai:

Vi vælger en borgelig vielse...farvel.

Præst:

(skuffet) PÅ RÅDHUSET? Det kan I da ikke!

Morten:

Kom Nikolai!

Morten og Nikolai smutter hovedrystende ud. Præsten råber efter dem.
Præst:

Præst:

Kom tilbage! (anråber Gud) Herre hjælp mig. Åbn nu din bageste
port...nej, HIMMELSKE selvfølgelig...lad disse to mænd lede efter en
stjerne....en LEDESTJERNE...i himmelen, for pokker... NEEEEEJ, NU
MISFORSTÅR DU MIG OGSÅ!
(grædende exit)
Der kan du selv høre, Gud. Folkekirken har kun plads til én slags
kirkebøsser. De står ved udgangen....og der skal KUN ALMISSER I
SPRÆKKEN!

