Sketch – Et bæredygtigt parti.
Af Lars Udengaard
Et ægtepar i slutningen af fyrrene går ind på en restaurant. Konen vil gerne diskutere sin eventuelle
brystforstørrelse, manden vil gerne være mere diskret.

Udenfor restauranten.
Kvinden

(Taler i telefon) fordi jeg synes det er pænt…ja en D-skål ca.…jeg så nogle fine nogle
linje 5A i morges, dem vil jeg gerne have….jamen det siger Henning også, men jeg vil
bare gerne at de sidder nærmere hagen end navlen….ja vi snakkes ved søtte…det gør
vi…hej hej
Nå det var Betina, hun synes også jeg er blevet skør med de bryster, men vi har jo råd
og du synes da også det ville være lidt frækt

Henning

Behøver vi lige tage den her

Agnete

(afbryder) så behøver du heller ikke samle dem op i armhulen længere

Henning

Skat, du ved jeg synes du er dejlig som du er, men behøver vi snakke med alle vi
møder og alle der ringer om det?

Agnete

Det er da heller ikke alle!

Henning

Lad os da bare sige at der nok går lidt inden ham fra Gallup ringer igen

Agnete

Ja ja, lad os nu bare gå ind og spise

De går ind på restauranten
Tjener

Buon journo og velkommen her til Restaurant Grandi Seni, et bord til 2?

Agnete

Ja tak, vi fylder ikke mere endnu

Tjener

(forundret, griner, men forstår ikke) Nej det gør I vel ikke?

Agnete

Det er fordi jeg overvejer…

Henning

(Afbryder og peger) Kan vi sidde her?

Tjener

Ja nu skal jeg hente menukortet

Henning

Tak (tjener ud) Nå jeg kan lige nå at træde af på naturens vegne mens han henter
dem (Henning ud)

Tjener

(Kommer med menukortet) qui si va – Værsgo

Agnete

Tak (slår op i menuen) Undskyld tjener, er det en kød fri restaurant?

Tjener

Si, ja vi bruger ikke kød

(Henning kommer tilbage fra toilettet og overhører samtalen fra afstand)
Agnete

Gud hvor interessant, det har jeg netop også selv tænkt på.

(Henning tager sig til hovedet, han tror hun er i gang med at tale om bryster.)
Tjener

Ja jeg har arbejdet med det før

Agnete

Jamen hvad kunne du så anbefale?

Tjener

Hvis I er vant til den virkelige vare, så ville jeg vælge to store erstatningsprodukter

Agnete

Det lyder som en ordentlig omgang

Tjener

Det er ikke så slemt, jeg kan have en hel i munden på en gang

Agnete

Det kommer du vist til at vise os når min mand kommer tilbage

Tjener

Hvordan har din mand det med det?

Agnete

Han er ligeglad, han putter hvad som helst i munden.

Henning

Agnete! Nu stopper du!

Agnete

Ja vi må hellere komme til at bestille

Henning

Bestille? Kan man gøre det her?

Tjener

Ja du bestiller hos mig, så ordner vi det ude i køkkenet

Agnete

Går det stærkt, vi skal nemlig i biografen bagefter.

Tjener

Det tager 20 minutter ca. Alt efter hvor meget der skal…hvad hedder det på
dansk…æltes

Henning

Det er jo absurd, Agnete det bliver altså nu!

Tjener

I kan også få dem med i en pose

Henning

Nu går vi!

Tjener

Det er bæredygtigt!

Agnete og Henning går ud af restauranten
Agnete

Hvad går der af dig Henning

Henning

Nu er det bare nok, du skal ikke tale med gud og hver mand, nu har vi lidt travlt, så
lad os lige runde pølsevognen, jeg kunne godt lige spise en medister med brød

Agnete

(På vejen ud) Apropos medister, når jeg nu får lavet bryster kunne du så evt….

Henning

(Afbryder) Stop dig selv Agnete….

