Grillmand

Et ægtepar i sommertøj. Hun i en liggestol, han meget veltilfreds bag en grill.
Kvinde:

Er det snart færdigt?

Mand:

Bare et øjeblik til! Skal jeg varme kaffen for dig?

Kvinde:

Nej, det er egentlig okay.

Han tager ivrigt koppen ud af hånden på hende og stiller den på grillen.
Mand:

Er det ikke skønt at grille?

Kvinde:

Jo, jo, men behøver vi nu også grille morgenmaden?

Mand:

Hvorfor ikke?

Mand:

Du kan ikke bilde mig ind, at du kan få bacon ligeså sprødt og saftigt fra (sagt med
afsky) pande. Og rundstykkerne bliver helt sprøde og gyldne, som små sole.

Han giver hende koppen, i uopmærksomhed stiller hun den på sit lår.
Kvinde:

Av, for satan!

Han griller lystigt videre, hun ser på uret.
Kvinde:

Vi skal til at køre, ungerne er snart hjemme fra koloni. Har du givet hunden mad?

Mand:

Ja. Eller nej. Jeg prøvede! Men hundefoderet faldt gennem risten, så...

Han bemærker ikke hendes opgivne mine, men begynder at åbne en pakke kød.
Kvinde:

Hvad laver du? Griller du mere nu? Vi skal jo gå!

Mand:

Skal vi? Okay, jamen, ehh. Nu er jeg bare lige i gang med nogle bøffer her.

Kvinde:

Klokken er 10!

Hun rejser sig irriteret og begynder at gå ud af scenen, ser strengt på ham, og modvilligt følger

han efter.

Scenen skifter til vinter, han kommer ind i stor frakke, hue, vanter og en
attachémappe. Trækker i smug en pakke kød op af tasken og begynder at grille, mens han synger:

Det var det, væk er sommer, grillglamour.
Og med det, alt hvad vi kender som lykken.
Nu er det bare ind og sidde og kukkelure
for ”mad kan jo laves i et køkken”.

Det ska’ være slut med at stå her og ose.
”Tænk på klimaet, du sviner det til!
Kog en suppe, en vegansk bolognese
Slut med kød og kul. Det er ressourcespild”.

Men åh! Medaljoner, fileter og pølser.
Alt bliver bare bedre på en grill.
Frikadeller, tarteletter, hvad du ønsker!
Andesteg til jul og påskesild!

Skal man nu klandres for at være en grillsjæl?
Fyr og flamme, fast i kødet og fingersnild.
Før i tiden var det enhver parcelmatrikels
store stolthed at eje en fancy grill.

Men nu siger de, jeg har slået mig på risten.
De siger, at jeg har et problem.
Jeg forsøger at være afholden - eller næsten.
Jeg skal bare lige grille – en sidste ting!

For her er det mig, der er chefen!
og står vagt, så det ikke brænder på.
Min vigtighed er helt indiskutabel:
Uden mig er her jo koldt og bøffen rå.

Og hvad så, om hun gør mig til hanrej
Kalder mig mør, blød i sværen, helt til grin.
Men én ting kan hun lige vove på at kalde mig:
fritids-fest-grillmand – det bliver over mit lig!

Hvilken skam det er at skamstege en kamsteg.
Hvilken synd at tyndslide en tyndsteg.
Spørger du mig, så findes der ingen gylden mellemvej.
Om jeg vil æde en deres sprukne pølser?
(Han bliver så ivrig, at han taler i stedet for at synge)
Nej, FANDEME nej, og I kan godt pakke de latterlige kyllingefileter med “barbequedressing” på
væk, for slet ikke at nævne...

Kvindens stemme: Hold nu kæft og kom ind, ellers kan du få du grillet dine løg over en sagte grill!

