Trick-tyveri

Tekst: Vase&Fuglsang 18

En security-vagt fra Bakken kommer ind talende i en skulder-walkie.
Vagt: Ja, det er 049, jeg er på Bakken og vi har meldinger om nogle tricktyve,
herude. Først forvirrer de folk. og så stjæler de penge og telefoner.
Det ka' være romaer, vi har ikke rigtig noget signalement...vent lidt!
Der kommer et ældre ægtepar forvirret ind.
Mand: Hjælp...vi skal ha' hjælp!
Kone: Tyveri...tyveri!
Vagt: (i walkie) Øjeblik, så er den gal igen, jeg kalder tilbage.
(til parret) Så rolig, nu. Hvad er der sket?
Mand: Hallo...vi er blevet bestjålet i vores forvirring.
Kone: Han mener, vi blev forvirret og bestjålet.
Mand: Det var også det jeg sagde...
Kone: Nej, du sagde...
Vagt: (afbryder) Rolig, rolig...den tager vi lige helt forfra.
Mand: Forfra?... okay. (begynder forfra) Hjælp...vi skal ha' hjælp!
Kone: Tyveri...tyveri!
Vagt: Ikke så meget forfra. Jeg forstår, at man har forvirret og bestjålet jer,
og I er ikke de første herude.
Kone: Er vi ikke?
Vagt: Nej, der er tricktyve på spil...og vi mangler et signalement.
Mand: Jeg så dem! Klart og tydeligt.
Kone: Nej, du havde ikke dine briller på.
Mand: Det har jeg vel nok.
Kone: Det er dine læse-briller.
Vagt: (afbryder og tager en blok frem, som han noterer på)
Så nu skal vi ikke skændes....Hvad så I?
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Mand: De var to....en lille og en stor....og den store var neger!
Vagten stopper op.
Vagt: Ja, det ka' jeg altså ikke skrive.... det ord bruger man ikke idag.
Kone: Nej, det ord bruger man ikke idag. Det har jeg tit sagt til dig.
Mand: Jamen, han var neger....kruset hår, store læber. Neger!
Vagt: Det er et nedladende udtryk.
Kone: Man må altså ikke stå og nedlade.
Mand: Nåh, jamen, så siger vi han var ...sort!
Vagt: Det hedder det heller ikke.
Mand: Afrikaner, så.
Vagt: Det kan vi jo ikke vide. Han kunne jo være indfødt dansker...
- han ku' i princippet være fra Gilleleje.
Kone: Ja, måske Gilleleje?
Mand: Så har de godtnok haft en god sommer deroppe.
Kone: Ku' man skrive høj person af anden etnisk herkomst end dansk,
muligvis fra Gilleleje?
Vagt: Glimrende. Tak, frue. (noterer) Og den anden var lille, siger I?
Mand: Ja, han var dværg!
Vagt: (stopper igen) Det kan jeg altså heller ikke skrive.
Kone: Nej, det kan man da ikke skrive.
Mand: Nå, hvad hedder det så? En mandsling? En lilleput?
Vagt: Det er endnu værre.
Kone: Hvad med 'en horisontalt udfordret medborger'....
Vagt: God ide!
Kone: ...hvor man må formode, at cykelsadlen er helt i bund?
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Vagt: Tak, frue! Det er rigeligt.
Vagten noterer stresset. Ægteparret stiller sig på hver sin side af vagten og kigger
med, mens han noterer.
Mand: Der er mere. Den store var temmelig fed!
Kone: Han mener, ubalanceret stofskifte.
Mand: Og kejthåndet.
Kone: Skrivemæssigt venstreorienteret.
Vagt: (skribler løs) Nu synes jeg lige det går lidt stærkt.
Mand: Og den lille læspede fordi han havde hareskår.
Kone: Han havde fremskudt tungestilling på s'erne
grundet læbe/ganespalte.
Mand: Og så var han bælgøjet og halvskaldet!
Kone: Blikcentreret og hårgrænse-disponeret for et lavt forbrug af shampoo.
Vagten noterer forvirret.
Vagt: Taktak...ikke mere nu.
Mand: Vi er slet ikke færdige!
Vagt: Det er rigeligt nu! (han vender siden til og kalder op i sin skulder-walkie)
049, her. Vi efterlyser:
Læser op fra sin blok, imens han går ud af scenen.
Vagt: "En høj skrivemæssigt venstreorienteret person muligvis fra Gilleleje med
ubalanceret stofskifte og en blikcentreret medborger med
cykelsadlen i bund og fremskudt tungestilling på s'erne ".... men de er højst
sandsynlig over alle bjerge nu.
De to gamle står tilbage og trækker ting op ad lommen.
Mand: Jeg fik hans telefon, hvad fik du?
Kone: Tegnebog og armbåndsur! Sikke en spade!
Mand: Hovhov. Det hedder 'redskab til fjernelse af jordbundsmateriale".
De går grinende ud.
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