Jeg tillader mig at sende jer 6 vedlagte revytekster… hvis I ikke kan bruge
dem, vil I da alligevel være så søde at give mig et hurtigt svar. ( helst SMS
da jeg er temmelig døv ) På forhånd tak.
Med venlig hilen Jan Kirkegaard
.
Tornhøj 46
.
7970 Redsted
,
mobil 26781371
.
Email: kirkegaardjankirk@gmail.com
.
DET NORMALE HAR VIDE GRÆNSER

.

Line bakser med et redskab, da Maj træder ind i motionscentret.
Line:
Maj :
.
Line :
.
.
Mai :
Line :
Maj :
Line :
Maj :
Line :
Maj :
.
Line :
Maj :
Line :
Maj :
.
.
Line :
.
Maj :
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”.. Hej Maj….længe siden….?..”
”.. Ja..nu går den ikke længere… ballerne skal strammes op, inden
de bli`r alt for slaskehamrende usexet..”
”.. Du ser da skøn ud..” Line drejer Mai, og studerer hendes bagdel..”..Herre gud… de der blomkålsudposninger er der sgu` ingen der lægger mærke til ”
”… Jov.. Kurt..”
”… Kurt..?.. han sku` snakke..”
”… Jeg har aldrig haft komplekser over min røv…”
”…Nej.. du ser jo mest dig selv forfra..”
”…men så slæbte jeg Kurt med til en omgang parterapi.. ”
”…NÅ..da..da..” Lines nysgerrighed er vakt .
”…Ja… jeg syntes der manglede noget i vores forhold… ærlighed..
.. nærvær… naturlighed.. ”
”… snakker du om sex..?..”
”…Der ramte du sømmet midt på hovedet…”
”.. Du mener Kurts cocktail pølse lige midt i øjet.?.”
”….Line dog…men jov… Terapeuten mente vi både var blufærdige, berøringsangste, paranoide…fremmedgjorte… og jeg ved
ikke hvad….”
”… Det var lidt af en diagnose.. men..øh.. hvad har det med sex
at gøre..?..”
”.. Ja.. jov… okay….. Når Kurt vil ha` noget på den dumme, be-

.
.
.
Line :
Maj :
Line :
Maj :
.
Line :
Maj :
.
.
Line :
.
.Maj :
.
.
.
Line :
Maj :
.
.
Line :
Maj :
Line :
Maj :
.
.
.
.
Line :
Maj :
.
.
Line :
.
.
2

nytter han sig af et kodesprog…. Han kan f.eks spørge: ”..du..
.. Maj.. ska` vi ha` spidset blyanten..?..”.. eller han spør` ”..er
der plads i penalhuset..?.”
”.. Det var sa`tens…??.”
”...eller han spør` : ”.. du Maj.. ka jeg få lidt på fyldepennen..?.””
”.. Jamen dog…..Hva` hvis du svarer, at blækhuset er tørlagt..?.”
”.. Så går han helt i opløsning… lægger sig i fosterstilling, og bider
i hovedpuden..”
”…Nej..nej.. hvor morsomt.. og lidt gagget..”
”...Ja..det mente terapeuten også … han sagde vi sku` droppe al
pseudosnakken og tale lige ud af posen… være åbne og ærlige..”
”… Ærlighed varer længst…. Men hva` har det med dine blomkålsballer at gøre..?.”
”…Det kommer..det kommer…..jov..ser du..det der med ærlighed
tog Kurt meget bogstaveligt…vi var dårligt kommet hjem og
ind af hoveddøren, før han udbrød : ”..Nu vil jeg ha` noget
fisse..!!.””
”… Du godeste..du godeste.. Fik han så noget på kuglepennen.?.”
”.. Ja.. jeg blev helt blød i knæene… jeg er jo vant til, at han kommer krybende med våde hundeøjne og pseudosnak… Pludselig var han krævende… ren matsjo..”
”…Tænk.!.. javel..javel…. så galloperede I ind i dobbeltengen..?.”
”… Ja.. han ku` næsten ikke følge med..”
”… Weuv… vild rodeo..?
”… Du ka` tro den stod på bukkepring… lige indtil han stoppede
op midt i seancen, og sagde: ”.. Du Maj… vi skal jo være ærlige over for hinanden.. ved du hvad jeg lå og tænkte på… din
røv er blevet slaskehamrende usexet..” og så bollede han videre..”
”… Hjælp.. hjælp..hjælp….. Så steg du af hesten..?.”
”…. Det ka du bande på.. og så hvæsede jeg : .. Kurt.. ved du hvad
jeg lå og tænkte på.?.. at hvis du byttede diller med en gråspurv, så var det gråspurven der blev snydt..”
Med en smertefuld grimasse knækker Line forover, mens
hun beskytter sit skridt med begge hænder og et løftet knæ..
”.. AV…AV…AV.. for et los under bæltestedet..” Line retter

.
sig op med lynets hast, og vild nysgerrig spørger hun hur.
tigt : ”… hva` sagde han så..?.”
Maj : ”……ikke et kuk… faktisk talte han ikke i fjorten dage..”
Line : ”…. Det var vel ikke så tosset..?.”
Maj : ”…. Jov.. det var røvkedeligt… jeg elsker jo Kurt.. det må du ikke
.
misforstå..!!..”
Line : ”…. Nej.. nej… bevares..bevares…… Øh… er der så igen kommet
.
gang i snakken…og skriveredskaberne..?.”
Maj : ”…. Ja.. en dag sagde jeg : ..Kurt.. det der med gråspurven mente
.
jeg ikke… det var ren fis….. syn`s du ikke, vi sku` hoppe ind i
.
dobbeltsengen.. og lege lidt med skrivemaskinen… Jov..jov..
.
skreg han… som en ballon der eksploderer..”
Line : ”….. Og så fik den ellers en tur på alle tasterne..?..”
Maj : ”….. Ja… lige fra ahhh til åhhh.. Det var go`e gamle Kurt igen..”
Line : ”…... I er tosset…nærmest bizarre... ja undskyld jeg siger det…
.
Hjemme hos os er vi heldigvis helt normale… Når Lars
.
vil bolle, siger han :.” Du Line… hva` med lidt banan i frugt.
salaten..?.” eller ”.. Line.. er det ved at være agurketid..?.””
Maj : ”….. Det var Sa`tens.. okay..”
Line : ”….. Eller han spør` : ”.. Ka` guleroden få en tur i blenderen..?”
( tæppefald mens hun fortsætter sin snak )
.
eller ”… hva`med lidt bananasplit..? ”…. ”..Ska` der fløde
.
i jordbærgrøden..?.”
SLUT

.

SKÆRMENS TYRANNI ( sangtekst )
1
Man bli`r fangst i tyranni
af mobil og TV skærm,
når man får hva` man ka` li`
fra en talrig udbuds sværm…
Det et rent narkotika..
som et fix af salighed,
3

man skal ha` hver evig dag..
sol står op til sol går ned
2
Ser min viv mig krumme ryg
ved en skærm i minimal,
får jeg hug for fulde tryk..
for den skærm er en rival..
Den er fuck og sidespor
med sit pop og alt sit pip..
den sku` hen hvor pev`ret gror….
..men jeg kan så godt li` strip..
Jeg ka` få lidt sex og hor,
mens jeg passivt bare glor..
se en tøs i hundesnor
gå i lag med ung tenor..
og en præst med bandeord
fumle lem i frøken Knorr,
mens en salig bedstemor
får et knald på køkkenbord.
3
På en hygge køretur
med mobil i håndholdt snak,
bli`r betjenten mega sur..
og gi`r kørekortet hak.
Med respekt for strø`merns job..
i intim og ærlig rak,
må jeg tilstå uden flop,
at min skærm gi`r stress og gag...
Er der SMS besked..
og en mail jeg ikke ved..
er min date mon lovlig fed,
og hvad var det nu hun hed….
er der strøm på min mobil..
ska` min ipad ha` et hvil..
og hvor fan` er nu den fil
( og hvor dælen er den fil.? )
med min tante som senil.?
4

4
Som casino le`gjonær
ud i krig med pokersværd,
havner jeg som lille stær
midt i spillefugles hær…
Lottofis og fuld af blær..
jeg bli`r miljo tem`lig nær,
ludoman og mega sær,
mens min kone krøller tæ`r…..
Og hun skri`r for fuld vokal,
som en arrig pukkelhval..:
”..drop for Satan den portal
før du selv bli`r li`så gal..
du` et lavpunkt fuld af kval..
skal på sindssyg`hospital,
hvor en doktor Hr Anal,
skæ`r din hjerne helt oval..”
5
Den er rå i syreklor,
når vi skræmt i skærmens spor
ser en mand fra Randers Nord
maltraktere svigermor..
Den er pop i sorgens gråd,
som en hån og egotrip..
Hold dig fra den er mit råd….
.. men for Fan`..hvor er den hip..
Du ka` få lidt sex og hor,
mens du passivt bare glor..
se en tøs i hundesnor
gå i lag med ung tenor…
og en præst med bandeord
fumle lem i frøken Knorr,
( Tæppefald mens sangen dør ud )
mens en salig bedstemor
får et knald på køkkenbord.
5

.
.( Jeg har en melodi som måske kan bruges. )
.

.

SLUT

LOKAL OPVARMNING

To aldrene herrer sidder henslængt i lænestole..hver med et glas
whisky i hånden. Deres kropssprog og tale afslører, at de er lettere
beruset.

Hugo :
.
Mads :
Hugo :
Mads :
Hugo :
.
.
Mads :
Hugo :
.
Mads :
.
Hugo :
Mads :
.
Hugo :
Mads :
Hugo :
.
Mads :
Hugo :
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”… Skål.. Mads… hvor er det dog hyggeligt, at vi kan mødes en
gang om året ….. og tømme en flaske whisky..”
”… Ja.. og ordne hele verdens situationen.. Skål.. Hugo..”
”… Apropos… Ved du hvad jeg ka` brække mig over..?.”
”… Prøv håndvasken.. ”
”… Over al den snak om global opvarmning… Vi har s`gu da aldrig
haft så kold en sommer som sidste år… i tre måneder blev
jeg nødt til at fyre op i sommerhuset… hva` siger du..?.”
”… Sikke noget Co2 griseri..”
”… Co2 griseri..???.... ka` du se noget Co2 nogen steder.. den
snak er det rene fis.!! ”
”… Ren og ren..?.. en fis er en dosis drivhusgas, som stiger til vejrs
og forstærker den globale opvarmning.. ifølge de kloge..”
”… Såkaldt kloge..”
”… Faktisk foreslår de, at vi afliver alle vores grise og køer, fordi de
prutter for meget..”
”… Det jo vanvid… hva` fan` ska` vi så leve af..??.”
”… Insekter.!.. Hallo tjener… to gange stegte spyfluer.”
”… De får den`unte`ska`skide`me ikke mig til at æde en spyflue…
det ka` jeg godt sige dig..”
”… Hva` så med glaseret bændelorm i flødesovs..? ”
”… I flødesovs..??... Hvor fa`nen vil de få fløde fra.. de har skåret

.
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.
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hovedet af alle køerne..?? ”
”… Der har de et problem.. ”
”… Ja.. at de tænker med røven… Grise og køer prutter for meget..
så tænk på alle de elefanter der laller rundt nede i Afrika… nogen mega prutter de ka` aflevere..”
”… Ja.. og blåhvaler..”
”… Blåhvaler.?.. der laller s`gu da ikke blåhvaler rundt nede i Afrika
… de lever af at æde isbjørne oppe ved Grønland..”
”… Javel.. ifølge de kloge er isbjørnen udryddelsestruet… så nu
skal de stakkels blåhvaler åbenbart til at finde sig et nyt foderemne..”
”… Så vil jeg foreslå, at vi fodrer dem med de kloge.!
( tænkepause )… Isbjørnen udryddelsestruet.? Du vil vel ikke
bilde mig ind, at de kloge har hoppet rundt på isflagerne, og
talt isbjørne i 50 graders kulde og stiv snestorm… vabbehar..?
”… Det lyder ikke sandsynligt..”
”… Nej vel..?.. nej, de har s`gu ligget og feset den af inde i en
iglo…….. tror fa`nen de ikke har set nogen isbjørne..”
”… Problemet er, at såvel indlands- som havis bortsmelter i et accellererende tempo…hvorved isbjørnens jagtsæson og jagtareal bliver mindre år for år…. Ifølge de kloge..”
”… Såkaldt kloge… isen bortsmelter..?.. det er nok en eller anden
korrupt grønlandsk sommerhussælger, der har sat den skrøne
i omløb..”
”.. Naeee… mon dog.? ”
”.. jov..jov… som altid er det penge der styrer lortet..”
”.. Det ka` du ha` ret i…… det er i hvert fald ikke de kloge..”
”.. Nej.. så havde vi lyttet til Donald Trump… Han kalder en spade for en spade…. Al snak om global opvarmning er bluff..”
”.. Bluff… det har han s`gu forstand på..”
”.. Ja.. ikke sandt..?.. og hva` gør vi.?. vi griner af ham i stedet istedet for at lytte… Det er forargeligt.!!.”
”.. Ren blasfemi.. Men bortset fra det.. man har regnet ud, at hvis
al jordens frosne vand smelter, vil verdenshavene stige med
70 meter…. Skvulp…”
”.. Det var Sa`tens…”
”… Hele den danske befolkning skal stuves sammen på Himmel-

.
bjerget..”
Hugo : ”… Nej.. hold da lige kæft mand..
Mads : ”… Salgskurven for husbåde og svømmefødder vil stige lodret..”
Hugo : ”… Hva` med snorkler..?.”
Mads : ”… Snorkler.??... jov utvivlsomt… Skål Hugo..”
Hugo : ”… Skål Mads..”
.
Mændene falder i staver. Pludselig næsten springer Hugo op af
.
stolen… optændt af en god idè.
Hugo : ”… MADS.. Mads for Fanden… jeg har fået en genial idè… jeg vil
.
til at producere snorkler.. ”
Mads : ”… Med indbygget svømmebriller..?..”
Hugo : ”… YES…YES.. for Fanden, mand.. der er penge i lortet..”
Mads : ”… Nå.. nu ka` du godt bruge den globale opvarmning..? ”
Hugo : ”… Hvem fa`en snakker global opvarmning… vi var i gang med at
.
snakke snorkler..”
Mads : ”… Øh… javel..”
Hugo : ”… Ja.. prøv lige at være lidt seriøs..”
Mads : ”… Jeg ska` prøve…… Uden global opvarmning.. ingen snorkler..”
Hugo ; ”… Pessimist… De eneste du glæder med dit sortsyn, er Mette
.
Frederiksen og hendes venstrefløjs kompaner..”
Mads : ”… Jeg er ikke helt med..? ”
Hugo : ”… Jo flere der snakker global opvarmning, desto lettere er det
.
at misbruge frygten til at gennemføre love, som ene og
.
alene går ud på at tag` fra de rige.. og gi` til de fattige..
Mads : ”… Robin Hood syndromet… Skål du gamle.!! ”
Hugo : ”… Bare vent og se… konen og jeg bliver tvunget til at skifte vo.
res firehjulstrækkere ud med en lille koreanks pissepotte…
.
Det bliver` forbudt at opvarme mere end 80 m2 bolig.. så ka`
v
vi flytte ud på badeværelset med vores stegte spyfluer… Indf
førelse af bilfrie søndage.. så vi tvinges op på cyklen og ud i
.
det danske pissevejr… og jeg ved ikke hvad..”
Mads : ”… Græsslåmaskinen ska` skiftes ud med en ged… hunden skydes
.
fordi den prutter..”
Hugo : ”… Det gør geden s`gu da os`… Næh do... skabskomunisten Mette
.
Frederiksen og hendes slæng sku` fa`me smides ud fra Runde.
tårn..”
Mads : ”… Ud til blåhvalerne..”
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Hugo :
.
.
.
.
Mads :
.
.
Hugo :
.
.
Mads :

”… Ja.. de spiller empatiske humanister… men er i virkeligheden
en flok iskolde nok`i`sig`selv røvhuller… hensynsløse..asociale..
egoistiske… og så ska` vi fa`me tvinges til at æde regnorme og
andet kryb…idioter.. psykopater..tænker kun på sig selv… ”
(afbrydes af Mads)
”… Ro påååe, Hugo…. Meget ka`nå at ske… det varer trods alt 30
- 40 år, før den globale opvarmning for alvor begynder at genere..”
”… 30 - 40 år.??.... jamen… d`er vi to jo døde og borte…
Hva` fa`nen rager den globale opvarmning så os..? … Skål…
. gamle skrumperøv..”
”… Skål…. gamle skrumpehoved..”
SLUT

VABBEHAR

”Lars Løkke” står på scenen iført et stumpet stramtsiddende jakkesæt…
og aparte solbriller.
Lars : ”… Kære alle sammen… Jeg har været ude for, at journalister har
peget på min påklædning.. og spurgt om jeg selv har betalt den… For at
imødegå en sådan form for nævenyttig smålighed, bad jeg her til morgen
Solrun finde et jakkesæt frem, som med garanti var betalt på reel vis…
Efter en times søgen havnede hun oppe på loftet, hvor fra hun vendte
tilbage med dette nydelige jakkesæt ( med en håndbevægelse viser Lars,
at han er iført jakkesættet..)..Jeg fik det til min konfirmation.. og tænk.!!..
i den ene lomme fandt jeg den festsang, mine forældre skrev til mig i
anledning af dagen.. ( Lars hiver sangen op af lommen ).. Jeg græd snot,
da jeg genlæste den… hør blot..: (Lars synger. Melodi: se den lille kattekilling)
.
.
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Se den lille Løkke-mandsling…
Nej.. hvor er han sød.
Han har vommet dellemave,

.
.
.
.
.

og en knold så blød.
Øl og snaps ka` let forsvinde..
han er snu og rap..
Han ska` nok få lært at vinde,
trods sit handicap.

.
.
.
.
.
.
.

Lille Lars kom op af vuggen..
ud og leg tagfat..
Du er fjorten år og voksen..
slip nu mo`ars pat.
Ja.. vi ved det er besværligt..
du har ofte grædt…
men vi mener det jo kærligt,
så forstå os ret.

.
.
.
.
,
.
.
.

Selv om du er ganske fjoget..
rund som en ballon,
kan du sagtens blive noget..
trods en sær facon.
Du kan blive statsminister..
størst ved grisetrug..
eller slagter med medister..
du jo rævesnu.
.

Jarmen.. er det ikke rigtigt .. man sidder tilbage med en klump i halsen
på størrelse med en tennisboldt.? Og jov..jov.. det er da sandt, at
jeg var en lille ballon med en sær facon… Det har ikke ændret sig alverdens…Nu er det, som bekendt .. gørelsen det kommer an på.. Napolion..
f.eks.. var også en lille lort.. hans foretrukne ridedyr var en
shetlandspony.. men han kunne tænke store tanker… Han var visionær..
… lige som mig.. Det kom bla.a. til udtryk ved folketingsvalget 2019.
Rød blok stod til at vinde valget. Jeg forelog derfor, at venstre og
socialkammeraterne gik sammen om at danne regering….. bla.a. med den
bagtanke.. at hvis Mette sagde ”Ja tak”, ville hendes tro støtter…Morten
Østergaard og de andre grødhoveder..blive så smæk- fornærmet, at hun
ville få fingeren de næste mange år… og hvem ville i såfald ha` frit
spil.??... Farmand !!.. Vabbehar..? Udadtil skulle det selvfølgelig hedde
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sig, at vi gik med i regeringen, for at redde Danmark for alle de ulykker,
som ellers ville hagle ned over os… Pensionsalderen ville utvivlsomt
blive hævet til 92 år….. flere ulve og løsgående elefanter i den danske
natur… terrorister, cykeltyve og nasserøve ville vælte ind over vore
grænser….. flere absurde spytklatter sendt i hovedet på Donald Thrump..
og et utal af andre skræmmende sandsynligheder vi ku` ha` serveret for
de sagesløse vælgere… Den strategi fattede venstres brokkehoveder ikke
et suk af… De stivnet i kolort.! ( med forvrænget stemme imiterer Lars
”brokkehovederne” ) : ”.. at flirte med Mette er en dødssynd.! ” Der er
s`gu da dem der er værre at flirte med……….. Margrethe Auken f.eks. …
vabbehar… hjælp.. hjælp…… Nej, sku` det endelig være, foretrækker jeg
hende den lille nibs fra Enhedslisten…. Weuv !!! ( Lars laver
parringsbevægelser )…. Nå..lad nu det ligge…. Nej… og brokkehovederne
kaldte mine intentioner for taburetklæberi… Taburetklæberi ???...ja
selvfølgelig.. hva` Fan` sku` de ellers handle om.? .. vabbehar.?
Som bekendt, overlod jeg formandsstolen til Jacob Ellemand. Han ka`
afvæbne alt og alle med sit skæve smil…et løftet øjenbryn… og harmløse
udtalelser,
… Og jeg.?.. jeg hæver min fede folketingshyre og
ministerpension.. sideløbende med et job i det private erhvervsliv… Det
er der nogen der river sig i håret over… andre spør` hånligt : ”.. Hvad i
alverden kan det private erhvervsliv bruge Løkke til.. ? ”… Det har jeg s`gu
også spurgt mig selv om… Officielt skal jeg være rådgiver.. uofficielt
handler det om, at mit navn er blevet anbragt på deres brevpapir… Det er
jo et navn der borger for progressivitet, visioner.. og ikke mindst…
hæderlighed. I ansættelseskontrakten stod ganske vidst nedskrevet, at
beruselse i det offentlige rum ikke var tilladt…. Så tilføjede jeg med bitte
små bogstaver ”.. med mindre man bærer solbriller. ”.. Den ændring var
der s`gu ingen der lagde mærke til… alle skrev gladeligt under… Så nu ka`
jeg i ro og mag, slukke tørsten i et par ordentlige bamsedrenge, uden at
nogen ka` tillade sig at få ondt i måsen… Vabbehar.? Jov.. jov… jeg har
s`gu altid været visionær.
.
Jeg vil slutte af med at sige..
TAK…… til de fleste…. til de fleste.. for det meste….. og de resterende kan
rende mig et vist sted.”.
.
( Lars vender ryggen til puplikum, og forlader scenen med begge hænder
anbragt hidkaldende bag sin røv..) (..”..Tak…til de fleste…til de fleste..for
det meste..” er et Lars Løkke citat )
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SLUT

.

ELSK HVAD DU VIL

.
.
.
.
.
.
.
.

1.

Barnet søger og finder et spor
fra årets første dage..
Sindet blusser og tumler med ord,
min Mo`ar ofte sagde :
.. Syng hvad du vil….. og drøm hvad du vil…..
mærk hvad du vil….. elsk hvad du vil.!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Kun Mor ku` rigtig trøste..
og varme når kulden bed.
De kys man der ku` høste,
gav styrke som varer ved.
Hun var alt, hvad jeg ville..
et lyse ved mørke spor..
dengang jeg var så lille,
jeg bare ku` sige Mor..

2.

Og jeg har virk`lig sunget..
og svævet i drømmeland..
Min sang har lydt og runget..
I drømme man bare kan..
Jeg har gjort hvad jeg ville..
Har elsket et hjerte hedt..
Har fulgt min moderkilde..
i livet så grumme fedt..
Solen daler og danser ved jord
bag krat og byens tage..
Skyen rødmer og samler et kor
i sang om nattens smage..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.. Syng hvad du vil….. og drøm hvad du vil…
mærk hvad du vil….. elsk hvad du vil.!
3.

Nu er jeg grå og gammel..
Min hjerne er blevet sløv..
fyldt op med alt mit skrammel,
af minder som samler støv.
Dog vil et enkelt minde,
blot vokse sig himmelstor..
vil aldrig støve inde…
det mindet om søde Mor.
.. Blade visner og duver mod jord..
kun få er nu tilbage..
Sneen daler og samles i spor,
fra Mor som atter sagde :
.. Syng hvad du vil….. og drøm hvad du vil..
mærk hvad du vil….. elsk hvad du vil………..
…… elsk hvad du vil.!
( jeg har en melodi som måske kan bruges )

