Klar snak (Perlemor)

Tekst: Vase&Fuglsang
Cirkusrevyen

Hanne Bech Hansen (i politiuniform og kasket) holder pressemøde på politigården
om klar snak i politiet. Hun har - som sædvanlig - selv lidt problemer med "ord".
Det bliver værre og værre som teksten skrider frem. Indimellem giver fortalelserne
dog pludselig ny ufrivillig mening.
Godaften. Mit navn er Hanne Bech Hansen. Jeg er perlemoster her på Politigården.
Og som sådan, øverst-forsvarlig for klar snak og (betoner de mange t'er) tydelig tale i
politi-etaten. Husk på: Tydelig tale afhænger jo i høj grød om hørene som ører det.
Ører man hvad der virkelig bliver slagtet, eller ører man nogen ord, som sagt ikke blev
slettet? Hvad er fnat og hvad er fupta?
Det er netop for rydde forståelsen ud, at jeg har indkaldt til dette pissemøde...
...dette pissemøde på Volapyk-gården.
Kommunikation er og bliver olfert og amigo... for et godt borger-politi-tilhold.
Tag nu mit personlige perke-eksempel. En dansk-pestilenser og en debil-betjent
misfoster hinanden...ja....på afgrund af en kokkeklar horefejl.
Blot en af taletiets små sjove pulemåder....
Men den bliver feljlagtig fuldforstået. Og overlagt som om, der var raget en racistisk
pinke fra fanden. Luder, siger jer, luder og snøvl....
Nu har jeg tilfældigvis nøje nærtaget lytteriet på makron-opsnappelsen.
Og hvis man ikke forfatter den slam-tale... ja så burde man måske skam-plaffe sig et
lytte-lektrisk høre-præparat..eller i det mindste rense hore-øksen ud med en lille patvind!!! (viser rense ører) Men nejnej, man vil hellere spille føltfisende og skide os i
skurene, at vi har bumske lagtanker....Bumske lagtanker???
Vrås fra anden til ende. Den boller jo ikke i hø-retten.
Husk: Selvom larvens lunge arm er udforstyret med tulipan-mumiformer med klanke
bapper (peger på sin uniform og kasket)...og hop på ho'det en fin polipip-kamsket.
Så mødes vi med ordskæld og fick-funger (viser fuck-finger)
Byen er fuld af dybt makrelle badegander og hårdbagte konditor.
Såååååå er der Nørrebro-blemer med indbande-varaner.
Såååååå må vi ud med spagatfad og sprøjte-koran.
Og hvis det vi har slagtet så ikke lyser ind på fisetavlen på strammotanterne...ja så
bliver man saglig smurt en spille-ugle arm....arm og kronraget.
Jeg har nu plantet en slagtningsplan....med landets mystik-jurister...mystik-jurister
Mikkel Brandmandsen. Og sammen har vi henrettet anlægslinier for en anført
korrektholdelse... af en spansk idioti-betændt.
Må jeg lige fise engang?
(demonstrerer en lille anhodlelse mens hun stavrer rundt)
"Kokken er fra Anholt.. og De er hermed farseret til forret med en avocado!
Hvis ikke De fjerter frivægtig med på Tjulahop-gården...ja så må jeg knæppe
træklen...! (trækker en knippel)....og idømme Dem tre ogger-gogger-gummi-rockererle-snerle-kan-du-fat'-det perle!!!"
Se det kalder jeg "klar-snak-fra-den-syge-politimoster"! (lille buk) Vaffeljern!

