Der’ hul
Tekst: Thomas Dahlberg. Musik: Trad. ’Hul i spanden’

Fortæller:

(Video med vejarbejde) Kender

du det? En dag er der pludselig hul i din vej (støj)
NOGET SKAL GRAVES NED OG DÆKKES TIL IGEN (stilhed) Få uger senere
er der hul igen, nøjagtigt samme sted (støj) NOGET NYT SKAL GRAVES NED,
ELLER OP, OG…(stilhed) Det kender gamle Jokum!
Ældre herre med rollator, krykke og knirkestemme trisser mod volumniøs vejmand (a la Bøffen) i babybobcat med hjelm, smørbaryton og københavneraccent. Holder drikkepause. Spade spærrer fortov.

Jokum:

Der’ HUL i min gade – Du der vejmand, flyt din spade
ForTÆL gamle Jokum, hvorfor hul’n der er HUL

Vejmand:

HalLÅ, gamle Jokum, er du fræk eller smådum?
Det’ RØR til dit lokum – Det’ derfor der’ HUL (gør klar til at starte bobcat)

Fortæller:

Gamle Jokum fik nye kloakrør, og hullet blev lukket. Men tre uger senere… (larm)

Jokum:

Der’ HUL – Du ska’ stop at gå amok med din bobcat (V slukker og stiger ud)
ForTÆL gamle Jokum, hvorfor hul’n der er HUUL (frys åben mund)

Vejmand:

(lukker Jokums mund)

Fortæller:

Gamle Jokum fik nye varmerør, og hullet blev lukket. Men tre uger senere… (larm)

Jokum:

(holder sig for ørerne)

Vejmand:

(holder sig for næsen)

Jokum:

(peger på sit hoved) Det’

Vejmand:

Hold OP me’ at mop’ mer’ – For hvis jeg ska’ stop’ her,
så har jeg ikke job mer’ (hæver spade) og så får du HUG

Jokum:

(hæver krykke) Næ,

Vejmand:

(slowmotion, brøl) NUUL?...I

Klap I, alligator, og flyt’ din rollator
Det’ RØR til din radiator – Det’ derfor der’ HUL (gør klar til at starte boremaskine)

Der’ HUL, du der store, hold så op med at bore (V slukker)
ForTÆL gamle Jokum, hvorfor hul’n der er HUL (slår brandskid) IGEN (én til)
Fy FØJ, hvor du sprutter med plumrådne prutter
Det’ RØR til din router – Det’ derfor der’ HUL…iGEN (venter…J slår lille én)
HELT hul i ho’det med al larmen og rodet
La’ HULlet stå åbent til den næste gang RØR

DU ka’ tro nej, mand, din pivdumme vejmand (slår på V’s næse)
Nu FÅR du en begmand, dit NUL i et HUL (gyserakkorder ad lib, også mellem brøl)
HUUL?...WROAOUW! (hugger J i hoved med spade. Han falder
den, din gamle brokkerøv! (til publikum) Så ka’ han

sammen over rollator – alm. tempo) Ta’

lære det, ka’ han! (Chopins Sørgemarch. Studerer J’s hoved tæt på. Tager hjelm af)
(mol) Der’

HUL i hans hoved’ – jeg dupper lig’ blodet
Om lidt får han fred i sit helt eget HUL (går mod publikum med spade)
(dur og tempo igen) Det’

os, der ROder med rør’ne, som holder samfundet kør’nde
Båd’ de gamle og børn’ne skal vis’ os reSPEKT
(peger på mand) Så

hvis der’ HUL i din gade, og du laver ballade
(hæver blodig spade) får du HUG med min spade – Kom an, hvis du TØR
(smilende til alle) Men

er I HØFlig’ og glade, kommer ingen til skade
Og så ka’ I skide og bade i helt nye RØR

