Noma

Tekst: Vase&Fuglsang

Et midaldrende par kommer ind til et ledigt bord på restaurant Noma.
Kvinde:

(henrykt) Guuud. Verdens næstbedste restaurant.
Og vi fik det sidste bord der var ledigt frem til 2017!

Mand:

(nikker) Folk vil gøre hvad som helst for et ledigt bord på Noma!

De sætter sig forventningsfulde. En tjener (M/K) i sort højhalset sweater og en smart modebrille i
horn kommer sjoskende forbi med hænderne i lommen. Manden knipser efter tjeneren.
Mand:

Tjener!

Tjeneren stopper op og går vredt hen til dem og begynder at trække stolene ud.
Tjener:

Ja tak! Så siger jeg tak for besøget...

Mand:

Øøøh...hvad?

Tjener:

Der er en dejlig salatbar på Jensens Bøfhus! Farveeel! (peger mod udgangen)

Kvinde:

Øh...nejnejnej...hvad har vi gjort forkert?

Tjener:

I sidder sgu og kalder mig "tjener". På NOMA! Det nordiske køkkens
flagskib. Verdens bedste restaurant..."TJENER"?!?!

Kvinde:

Undskyld, men hvad er du så?

Tjener:

Madcoach! Gastroguide! Ridder af Michelin! Somelier af 3. grad!

Mand:

Hold da op...(til konen) måske er det lige fint nok?

Kvinde:

(til manden) Nej, nu har vi været så heldige med bordet.
Så sku' vi nu ikke give "det nye" en chance?
(til tjeneren) Vi er med på noget "moderne"

Tjener:

Så skulle du prøve en frisure fra efter 2. verdenskrig!

Klapper kvindens koldpermanent.
Mand:

(vredt) Hvadfornoget...?

Kvinde:

(afbryder og glatter ud) Vi må vist hellere se på et kort...

Tjener:

Et KORT?!? Ja, så siger jeg tak for besøget...hils på Jensens Bøfhus!

Begynder at hive ud i stolene.
Mand:

Hvad har vi NU gjort?

Tjener:

Havde I tænkt jer at vade ind og pege i et kort og sige...(vrænger)
"En nummer 33 med ekstra fritter"???
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Kvinde:

Undskyld...vi har jo ikke prøvet verdens bedste restaurant før, så...

Tjener:

Hey! Jeg gider ikke det dér spytslikkeri. I skal bare fatte hvem der
bestemmer menuen!

Mand:

(sarkastisk) Ku' vi så få oplyst hvad vi skulle spise?

Tjener:

Naturligvis. Med din meget urene hud skal du ha' fedtfattige grønlandske
gopler på et leje af tang og drivtømmer! Så du må godt ta' buksene af.

Mand:

Bukserne af?

Tjener:

Følger du ikke med? NOMAs grønlandske retter spises altid i kajak.
Der kommer en våddragt om lidt! Hephephep!

Mand:

Jeg ved ikke rigtigt...(begynder tøvende at pille ved sin livrem)

Tjener:

Og fruen...op og stå på stolen! Lidt tjept, kom! (jager hende op på stolen)

Kvinde:

Hvad nu?

Tjener:

Jamen, har I slet ikke læst på lektien? Dagens fisk er norsk havål serveret på
højkant. Og du er jo ikke ligefrem garder-høj!?!

Mand:

(vredt) Står du og siger, at min kone er lille af bygning?

Tjener:

Næ, jeg siger at var hun mindre, ville man kunne se fødderne på
hendes pasfoto!

Mand:

HVAD?!?!

Tjener:

(til konen) Op og stå på stolen...kom så.
(til manden) Har du ikke fået bukserne af endnu? (begynder at hive bukserne af
ham)

Mand:

(vrister sig fri) Nej, nu er det for meget. Bare fordi det er verdens....
NÆST...fineste resteaurant vil jeg da ikke sidde her i underbukser. Jeg har
fået nok af det her nordiske madcirkus....KOM KIRSTEN, SÅ GÅR VI!
(trækker konen med sig)

Tjener:

Jamen, god tur på bøfhuset...(hånligt) husk der er softice-maskine!

Manden og kvinden går fnysende ud. Tjeneren tager brillerne af og sætter sig ved bordet.
En ny kvinde kommer løbende ind og sætter sig.
"Tjener":

Hold op de var svære at knække!

Kvinde2:

(nikker) Pyt med det, skat. Nu fik vi det sidste bord på verdens
bedste restaurant.

En rigtig Noma-tjener i højhalset sweater og modebrille i horn kommer ind med menukort.
Begge:

Tjener!

Alle exit.
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