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Revytekst af Jacob Weble, marts 2020
(En talerstol. En mand kommer ind. Han klapper i hænderne for at få publikum til at
klappe. Han vinker ud til publikum. Han går hen til kapelmesteren, og giver ham
hånd)
Mand (Til kapelmester)
Går det dårligt?
(Kapelmester nikker)
Mand (Til kapelmester)
Det tænkte jeg nok
(Ser orkesteret)
Og hvad med jer!? Står det sløjt til?
(Orkesteret nikker, og det gør manden også. Han går hen til talerstolen)
Mand
Tak skal i have
Og velkommen til generalforsamlingen 2020 i Dansk Pessemist Forbund. Jeg troede
ikke, at det ville blive til noget, for at sige det som det er. Men se nu lige hvor mange
i er her. Og på landsplan er vi nu 3,4 millioner Pessemister i vores forbund. Vi regner
godt nok med, at en hel del melder sig ud igen, men nu må vi se hvordan det går…
sikkert ikke særlig godt.
Her i Dansk Pessemist Forbund, der er vi altid gået forrest i ikke at tro på noget som
helst. Vores mest ihærdige medlemmer sørger for at være aktivt og synligt
pessemistiske både i de klassiske medier, som radio, aviser og tv, men også i de
sociale medier. Og jeg kan ikke sige det ofte nok: Venner! Når i læser noget på
Facebook, instagram, twitter eller hvad ved jeg, så skriv lige en negativ eller skeptisk
kommentar. Jeg tror ikke det virker, men måske kan det sætte noget i gang.
– Nogle af de ting vi har været mest pessemistiske overfor, er vi faktisk lykkedes
med: Lindholm blev ikke til noget f.eks. Ingen ny kontrakt til Åge Hareide. Vi
var de første der ikke kunne lide DR-serien 1864, og de fleste af os havde ikke
engang set den. Vi var også KLART de mest pessemistiske, da Dansk
Folkeparti gik ud og kaldte miljø-engagerede borgere for Klimatosser….og se
bare hvordan det gik. Bendtner klarede den ikke i Fck…..ja det var selvfølgelig
også en af de nemme, og så ramte vi igen-igen plet ved at være pessemistiske
overfor DSB`s køreplan
–
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– Og så er der vejret. Vi har gang på gang forudset, at det ville blive regnvejr, og
langt de fleste gange har vi haft ret!
Men der er selvfølgelig også en masse sager, hvor vi har været voldsomt
pessemistiske, men som vi simpelthen må erkende bare ikke gik vores vej:
Danmark kvalificerede sig til EM i fodbold.
Mennesker i den vestlige verden er begyndt at spise insekter!. DET ER RIGTIGT!
Det tror jeg selv Dansk Optimist Forbund var overrasket over.
To mænd danser sammen i Vild Med Dans og VINDER! Hvad bliver det næste? To
kvinder??? Noooot.
Og så lader det faktisk til, at den nye Metro kører nogenlunde….endnu!
Fremtiden!? I fremtiden vil vi fortsætte med at være pessemistiske. Vi tror ikke på
noget som helst! Især efter Corona-besøget. Alle er jo blevet dovne. Og HVIS der
kommer et nyt album fra Medina, så tvivler vi også på det.
Og lige til sidst: Dejligt at se at i bruger vores hjemmeside. Her kan man blandt andet
spille med i vores odds-spil, hvor man kan vinde en god sjat penge på at gætte hvilket
medlem der bliver skilt næste gang. Og så kan man jo også gå ind på sidens forum,
og dele pessemistiske synspunkter….men det gør i jo nok ikke.
Det var alt fra mig. Ude i foyeren er der fadøl, som sikkert er lune, og noget
krebsesalat som man med garanti får dårlig mave af. Bagefter er der en fest, som nok
ikke vil gå over i historien.
Og husk: ”Pessemister har nemmere ved at blive positivt overrasket, end optimister”
God sommer til jer alle sammen!….eller det bliver det jo nok ikke. Det bliver med
garanti en rigtig lorte-sommer.
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