Grine-Lotteri

Tekst: FineFine

En lattermild mand – Tombola-Tom – kommer gående nede blandt publikum med en lille
tombola med lodder rundt om halsen. Han henvender sig til tilfældige publikummer for at sælge
en lodseddel fra sit grine-lotteri (som i øvrigt udtales i en gråzone mellem lotteri/latteri).
Tombola-Tom:

Grine-latteri, så er der grine-latteri. (små-fnisende) Hvem skal være
med i grine-latteriet?

Tilfældig publikummer bliver bedt om at trække et lod fra tombolaen. Tombola-Tom beder om
at se hvilket lod vedkommende har trukket.
Tombola-Tom:

Når, de har trukket japaner-grinet (demonstrerer japaner-grinet).
Hvis du laver japanergrinet fem gange under resten af forestillingen,
så vinder du en skøøøn nat med Ulf Pilgaard! Nu da han skal
pensioneres fra Cirkusrevyen får han nemlig masser af tid til den
slags … Ja, noget skal han vel for helvede bruge de lange lemmer til!?
(griner små-lummert)

Ny publikummer trækker et lod. Tombola-Tom beder om at se hvilket lod vedkommende har
trukket.
Tombola-Tom:

Når, uhh, det var en af de rigtig gode – maskingeværet
(demonstrerer maskingevær-grinet). Den kan du nøjes med at lave
tre gange, og så er Ulf dit boytoy for en hel nat! (små-fniser) Ja, eller i
hvert fald i et kvarters tid – energien falder jo lidt med alderen
(Holder pegefingeren op i vejret og krummer den, som symbol på at
manddommen skulle være faldende).

Ny publikummer trækker et lod. Tombola-Tom beder om at se hvilket lod vedkommende har
trukket.
Tombola-Tom:

”Åååhhhrr, du har trukket min personlige favorit – de skrigende
halse-grinet (demonstrerer grinet). Ti af dem her i aften, og så kan du
få en uforglemmelig weekend med et ægte dansk revy koryfæ – men
be gentle som vi siger (blinker med øjet), i den alder kommer der jo
naturligt nogle små-skavanker … (forklarende attitude) men han er
såmænd i en udemærket stand…der er bare liiige lidt med …
(afbrydes før sætningen er færdiggjort).

Ulf Pilgaard

(Imens er Ulf kommet gående – langsomt – ind på scenen med et skævt
smil. Han hidkalder Tombola-Tom med dennes skuespillers rigtige
navn – angivet som ”X” i resten af nummeret) ”X”? ”X”?

”X”

Ja – hej Ulf!

Ulf Pilgaard

(Rolig, men undrende. Stadig med et halv-skævt smil på) ”X” – hvad
laver du egentligt?

”X”

(lidt vævende) Jaah, jeg …

Ulf Pilgaard:

Går du og udlodder mig som præmiegris!?

”X”

Nja, altså jooo. Altså, jeg har mig sådan et lille lotteri jeg sælger lidt
af engang imellem. Det er sådan en slags b-indkomst … En lille sidegeschäft.

Ulf Pilgaard:

(Ikke overbevist) Nå. nå. Men øh … jeg skal ikke være præmiegigolo i
dit latterlige, lille amatør-lotteri. Har du forstået det?

”X”

Ahrmen altså Ulf! Se nu ikke så sort og hvidt på det, vel! Jeg får lidt
supplerende indtægt, og du får (understreger med sit kropssprog,
halvfnisende) lidt supplerende på den dumme! Hvordan kan du ikke
være glad for det? (Undrende) Ja, du burde faktisk takke mig.

Ulf Pilgaard:

(Har fået nok) Hør så her, din lille lotteri-pimp! Jeg skal hverken
loves ud som krikke, hingst eller præmiegris til tilfældige
publikummer – har du forstået det!?

Tombola-Tom

(knækker sammen af grin – tager ikke Ulfs kommentar seriøst, og slår
en stor latter op)

Ulf Pilgaard:

(Efteraber Tombola-Toms latter) Thihiha-ha – ja, tre mere af dem, så
får DU sgu få røven på komedie!

Tombola-Tom

(Løber skrækslagen mod udgangen) Undskyld Ulf! Uuuuundskyyyld!
Undskyld!

Hurtig exit.

