Med på en 4’er

Tekst: Vase&Fuglsang
Cirkusrevyen

Ditlev og Marianne - et Hellerup-ægtepar - er ved at pakke deres golfudstyr i deres
hjem. Ditlev står og slår med en kølle.
Ditlev:

Hold kæft, det er perfekt golf-vejr, Marianne.

Marianne:

Ja, vi skal slå ud om en halv time. Pakker du køllerne, Ditlev?

Ditlev pakker. Det ringer på døren. Det giver et sæt i Marianne.
Ditlev:

Nejnej, hvem fanden er nu det?

Marianne:

Gud. Det havde jeg helt svedt ud. Det er de nye naboer.

Ditlev:

(bestyrtet) Dem fra Jylland?!?!

Marianne:

Ja, jeg kom til at sige, de bare ku' kigge over til en kop kaffe.

Ditlev:

Nej, jeg gider sgu ikke sidde og æde sandkage med nogen fra
Brovst i sådan et golfvejr...

Marianne:

Jamen hvad gør vi, jeg kan jo ikke, nu jeg har sagt...
- måske går de væk af sig selv?

Det ringer på igen en 3-4 gang.
Ditlev:

(opgivende) Det gør folk fra Jylland aldrig. (får en idé) Vent lidt, jeg
har det. Vi tager dem med ud og golfe, du....vi ku' gå en 4'er.

Marianne:

Jamen, jeg tror slet ikke sådan nogen golfer...

Ditlev:

Jojojo, den fixer jeg. Put du bare bag'sene ud i bilen.

Marianne triller bag'sene ud. Der ringes på en masse gange.
Ditlev:

(overdrevet venligt) Jajaja, jeg er på vej.

Der åbnes og Connie og Jørgen kommer ind.
Connie:

Hej. Jørgen og Connie. Vi er de nye naboer.

Connie rækker en lille trist blomst til Ditlev.
Ditlev:

Jamen, kom indenfor. Marianne og jeg talte netop om jer.
I ser friske ud.

Jørgen:

(skeptisk) Friske?

Ditlev:

Ja, vi har faktisk et lille "friskt" forslag...vent lidt, jeg smider lige
den her ud...(på vej ud med blomsten)....ja, i en vase, selvfølgelig!

Ditlev smutter ud med blomsten.
Jørgen:

Friske? Han er da lidt en klam fætter, hva' Connie?

Connie:

Han er nok bare sød. Jørgen, hvis vi skal ha' dem lokket med til
at lave dobbelt carport ude i forhaven, så er vi nødt til at være
venlige.

Jørgen:

Jeg ved det godt. Men jeg så hvordan han gloede på din røv ind
over hækken igår. Sådan nogen køwenhavnere har ikke andet end
sex i hovedet!

Connie:

Jørgen! Tænk på den carport.

Ditlev og Marianne kommer tilbage. Han med blomsten i vase. Og hun har en lille
bakke med glas med.
Marianne:

Heeej med jer. Nu tager vi lige et hurtigt glas hvidvin.
Og så har Ditlev noget han vil spørge jer om.

Ditlev:

Jeg springer bare ud i det: Er I to friske på en 4'er?

Connie og Jørgen forstener i bevægelsen.
Ditlev:

Hallooooo? I ved godt hvad en 4'er er?

Connie:

(genvinder fatningen) Jojo...selvfølgelig...det...

Jørgen:

(hvisler til Connie) Jeg sagde det jo!

Ditlev:

Jaja, med Marianne og jeg. Enten par/par eller bytte over.

Connie:

Jo, men vi er nok mere til...bare...sådan os selv!

Marianne:

Jamen, skat...det er ingen sag at udvide til 4.
Der er bare lidt flere kugler at holde styr på.

Jørgen sprutter drinken.
Jørgen:

Hvabehar?

Marianne:

Ja, der er jo 4 istedet for 2...

Jørgen:

Tak, jeg er revisor. Jeg kan udmærket ligge to og to sammen.

Ditlev:

Og I skal ikke tænke på udstyr.

Marianne:

I låner bare noget nede i klubben.

Jørgen:

En klub? Jeg skal ikke ned i sådan en klub!

Connie:

(hvisker) Carport, Jørgen.... (til D&M)...ja undskyld, vi vil jo
gerne ha' et godt naboskab.

Ditlev:

Så er I kommet til det rette kvarter. Alle hér på vejen svinger
skidegodt sammen. På kryds og tværs.

Jørgen:

Ja, det kan vi så forstå!

Marianne:

Til Skt. Hans sætter vi et villatelt midt på vejen, hvor vi mødes og....

Jørgen:

Den dag ka' vi ikke!!!

Connie:

(sparker Jørgen over benet) Altså, vi har et forslag om et
fællesprojekt som....

Ditlev:

(afbryder) Jaja, fint, det snakker vi om nede i klubben.
Så er vi ligesom mere afslappede.

Jørgen:

(presset) Så hvis vi tager med ned i klubben, så ka' vi... snakke om
det?

Marianne:

Jada, men ikke nu. Nu skal vi varme op.

Marianne går igang med gymnastikøvelser.
Connie:

Varmer man ligefrem op?

Ditlev:

Jaja, Marianne insisterer på, at vi gør det hjemmefra. Vi kan ligeså
godt komme igang.

Alle går med på gymnastikken. Jørgen og Connie noget modstræbende.
Marianne:

De fleste mangler rotation i underlivet, siger min coach.

Connie:

Får man ligefrem sådan en...coach dernede?

Ditlev:

Ja, for fanden. Det lærer man noget af. Han optager dig simpelthen
på video. Jeg så mig selv og jeg siger dig, Jørgen: Lige i det øjeblik
jeg sender den afsted, jeg ligner sgu' Fedtmule...
(illustrerer med Fedmule-grin)

Connie:

(taler febrilsk over sig) Aij hvor sjovt. Det gør Jørgen også!

Jørgen:

Nej jeg gør ikke!!! Iøvrigt var det ikke min ide med det spejl i
loftet...

De stopper gymnastikken. Ditlev henter et par glas.
Ditlev:

Såså, Jørgen...du virker sgu lidt anspændt. Tag en whisky.

Jørgen:

Jeg kan ligeså godt sige det: Jeg føler mig virkelig presset!

Ditlev:

Det er helt naturligt. Hele klubben der glor, når du står dér med et
lille jern...

Jørgen:

(hvisker til Connie) Hvad har du sagt??

Ditlev:

...spændt på hvordan den nye klarer første hul...

Marianne:

Ja, eller hul 2....

Connie sprutter.
Marianne:

...der er tit kø ved det første....

Jørgen bunder sin whisky.
Ditlev:

Men husk det gamle mundheld, Jørgen: Hellere en kort og lige end
en lang og skæv.

Jørgen:

(kigger ned, hvisker) Hvad så hvis den er kort og skæv?

Ditlev:

Ja, så aner du ikke hvor den ender. Men så er det smart at
ha' firmanavn på kuglerne?

Jørgen:

Firmanavn på...på...på...?

Marianne:

Ja, på Ditlevs står der Grundfoss.

Jørgen:

Nej, det vil jeg sateme ikke være med til!

Ditlev:

Hvorfor dog ikke?

Connie:

Jørgen arbejder for revisionsfirmaet Jørgensen, Hvidemann, Busk
Rasmussen og efterfølgere! Og nok er de lange, meeeen....

Jørgen:

(afbryder) SÅ er det nok.

Connie:

Jørgen husk nu!?!

Jørgen:

(hvæser, kun til Connie) Jeg vil skide på dobbelt-carport vil jeg!

Ditlev:

Nu, skal I ikke blive nervøse.

Marianne:

(til Connie) Nej, jeg skal nok hjælpe gi' dig den rigtige kølle i
hånden....og notere hvad du scorer?

Ditlev:

Og vi tager da hensyn til jeres handicap!

Jørgen:

(til Connie) Handicap? Hva FANDEN har du fortalt dem?

Connie:

Ingenting (fortvivlet til Marianne og Ditlev) Vi kom jo bare
over med et forslag.

Jørgen:

Jeg skal ikke lave noget sammen med dem.

Ditlev:

Øøøh, hva sku vi lave sammen?

Connie:

Ja, det var bare en 'dobbelt ude i forhaven'. Herrerne gør-det-selv,
damerne rydder busken...og sammen ordner vi vind-skeder og høj
rejsning.

(Ditlev og Marianne kigger bestyrtede på hinanden)
Ditlev:

Fy for satan! Ud med jer. Forsvind.

Marianne:

Det er typisk jyder....de har ikke andet end sex i hovedet.!!!!!

