Single sommermad

Tekst: Vase & Fuglsang
Cirkusrevyen

På scenen står et lille bord med skjulte køkken-ingredienser og vin.
En beruset single-kvinde kommer ind, trillende med en stor Weber-kuglegrill.
Godaften og velkommen til Single Sommermad - programmet, der hylder
livsglæden og alle de gode ting ved singlelivet. Og der er jo mange:
God plads i sengen !
Man har fjernbetjeningen for sig selv !
Og man skal ikke barbere ben for andres skyld ... man kan vente, til man selv
bliver forskrækket!
Og singlemaden i aften skal være extra lækker, som jeg plejer at sige: Hvis ikke vi
singler sku' være lidt gode ved os selv, hvem pokker sku' så? ... der er jo ligesom
ikke andre ... haha! (griner og går over i lidt undertrykt snøft) Nej, undskyld, jeg
tror bare jeg er inde i en lidt følsom periode (lille pause)- der har varet 12 1/2 år.
Ja, det er jo ikke unormalt at kokken undervejs får et lille glas vin ... men der har
jeg altså snydt lidt. Og drukket et par glas i forvejen.
(drikker af et vinglas) Skål.
Men det er jo Sankt Hans i aften, så der synes jeg godt man må forkæle sig selv
lidt. Om sommeren skal alle grille ... også vi singler. Men der er jo ikke rigtig
grund til at tænde op i den der.
(åbner weberen og trækker en lillebitte engangsgrill frem)
....sådan. En engangsgrill. Hurtigt brændt af og nem at kassere ... den kender man
ligesom.... (tager sig i det) ... og sku' man nu få gæster ku' man jo imponere med
en lækker oksemørbrad fra slagteren til 600 kroner kiloet.
Jeg skal ha' medister fra Fakta til 9,95. (viser pakken) "Go' til 1" står der på
pakken. (ironisk) Tak for at minde os om det.
(Hun smider et par pølser på)
Jeg smider gerne to på ... lægger dem helt tæt hér, sådan ligesom de ligger i ske ...
så ka' man jo stå og mindes hvordan dét var.
Det er altid godt at krydre kødet med en marinade. Der har jeg snydt lidt.
Jeg bruger en peberspray. (tager en peberspray frem og sprøjter på pølserne)
Mange singler bruger den også i nattelivet. Det kan jeg ikke anbefale. Virker ikke.
Nu har jeg truet 5 forskellige mænd med den her. Og ikke én af dem ku' jeg få
med mig hjem!
Og i mellemtiden ka' vi så åbne lidt mere vin. Og dér kender alle singler vist
dilemmaet: En hel flaske er måske "lidt for meget" ... men en halv er da "alt for
kedelig". Dér har vi heldigvis den her!
(trækker en 5 liters bag-in-box frem)
Sådan! Bag-in-Box ... (fylder sit glas op, det sjasker lidt)... man tager kun det man
har brug for ... og resten kan så holde sig helt op til ... flere dage.
Pas lige på opfylderen ... den kan drille lidt. Men som vi singler siger: Hellere end
lille hane der drypper, end slet ingenting. Hahaha... Skål. (ret besoffen nu)
(finder en skål med tomater og en stavblender frem) Og hvad skal man så ha' til
den medister? Jeg kan godt li' salsa. Jeg bruger en skål. Det plejede at være en del
af en Eva Trio. Men efter to kærester der skred, er der kun en Eva Solo tilbage.
Til salsa plejer man at hakke et løg. Men jeg skal ikke stå og tude her. Så dér har
jeg også snydt lidt. Og tudet det meste af eftermiddagen. Så i dag blender vi bare
nogle tomater.

(fumler med stavblender) Og nu dur stavblenderen sgu heller ikke... (skruer
toppen af og kigger) Nå, der er ingen batterier ... dem må jeg ha' brugt i et andet
apparat. (stiller salsaskålen til side)
Vi springer til tilbehøret. En rigtig sommerklassiker: kartoffelsalat. Og der er det
gode ved at være single ... (trækker en bagekartoffel op) ... ikke stå og skrælle hele
aftenen ... en enkelt bagekartoffel er rigeligt. (taber kartoffelen) Nå, nu smuttede
den. Skide være med den kartoffel ...
(hun fylder glas op. Det løber over, så hun må suge det op fra bordet, ser at pølserne
er brændt på)
Nå, for den. Nu er medisteren futtet af. Ud med den! (smider pølserne ud)
Sådan er singlelivet, lille engangsgrill ... ligegyldig hvor tændt du er ... pølsen må
du tænke dig til! Hahahaha...(griner hysterisk ... det går over i hulkegråd)
Det er Skt. Hans, jeg er lige så ensom og tør i kosten som heksen på bålet!
Bu-huuu (lægger sig under vindunken og drikker fra hanen)
Inden vi slutter programmet synes jeg bare, vi skal holde fast i (griber i bordet) ...
bordet ... men også fordelene ved singlelivet. Det var dem, jeg sagde i starten: Der
er altid god plads til fyldet på fjernbetjeningen .... og man behøver ikke barbere
singlemaden i sengen ... eller noget i den retning.
Og vil man absolut ha' en date er der jo altid en sidste chance:
(finder mobilen frem og ringer op)
Er det 112? Hæng lige på...
(lægger hånden på den sydende grill)
Aaaaauuu... vil I godt sende en ambulance med 4 reddere?
(til pub.)
Så håber vi på, at for fanden bare én af ambulancefolkene er single!
(ambulancelyd og blink, hun går mod udgang)
Hér! Jeg er lige hér!
(vender lige om og tager bag-in-box'en med)
Exit.

