Hej Lisbeth.
Jeg sender en tekst til dig for at høre om det er noget du kan bruge i din kommende revy. Jeg ved at det
måske er en lidt anden stil end den du plejer at bruger – som oftest. Hvor der måske er mere gang i den.
Denne skal helt ned i tempo og……….nå ja………..det finder du selv ud af. Jeg har ikke lavet den længere
men kan sagtens tage noget fra og sætte ny tekst ind. Det vil naturligvis kun være aktuelt hvis du kan lide
stilen.
Selv om jeg tillader mig, at sende den til dig uopfordret. Gider du så lige besvare om/hvis og så videre –
at du har modtaget den. Samt selvfølgelig også, hvis du har spørgsmål! Mailadressen har været lidt svær
at finde. Derfor spørgsmålet.
Med venlig hilsen
Stig Buus Nielsen
Ved Ringen 7, 4. tv.
4000 Roskilde
Tlf. 2422 1770

SÅ VIDT JEG HUSKER

Jeg er autodidakt………………….jeg har selv fundet ud af………………hvad ordet betyder……………. Jeg er også
autodidakt når det som nu…………..gælder om at stå på en scene og fortælle om mine oplevelser i
hverdagen …………..og det vil I ikke være i tvivl om…………………når min lille fortælling om, hvad jeg oplever
i hverdagen ……er slut………………………….min fortælling har jeg kaldt……………så vidt jeg husker ………………
SÅ VIDT JEG HUSKER………………..når man når min alder…………….ja så kan det godt knibe med at huske
ting man har oplevet………….så vidt jeg husker………..men derfor har jeg også skrevet mange af dem ned.
Gammel er jeg vel ikke……………….men jeg har dog nået min nuværende alder…………..på rekordtid……
GAMMEL………..ja hvornår er man gammel…………..jo jeg plejer at sige det på følgende måde………………

man er gammel ………..når man taber noget på gulvet………..bukker sig ned for at samle det op…………og så
lige kigger sig omkring og tænker………………er der noget andet jeg kan samle med op…………nu jeg er
hernede………SÅ er man gammel……..men det gælder heldigvis ikke mig……….jeg sover heller ikke dagen
væk………jeg lider af tankemylder……og jeg skal jo opleve Jer ude omkring……………hvor vi nu færdes……….
men jeg skal jo også sove……..men jeg måtte gå til min læge……….. for med den tankemylder jeg har……..
kan jeg ikke falde i søvn…………….han gav mig så noget at sove på…………….og den seng er bare SÅ god
…………….og jeg er meget glad for den………ja jeg er så glad for den at jeg sover med den om natten!!
Når man som jeg får lov at opleve ting………….kan se de sjove ting der sker i hverdagen……….ja så kan
man da ofte få et grin………….en lille episode………………manden og konen kommer kørende i bilen
………..med børnene………….. de skal op til stationen i Jernbanegade i Roskilde………………og de skal hente
moster Karen Margrethe som kommer med toget fra Øster Hornum ……..fra Jylland…………….. manden
ved at en parkeringsplads er et no go ……………….men kigger i spejlet og ser……………….at der ikke kommer
nogle biler bagfra……………og da KAREN Margrethe står med sine kufferter allerede……………og venter……
ja så tænker han……………..jeg holder sgu da bare her på vejbanen…………..ind med Karen Magrethe og
afsted…………han holder ind……. men det er ikke bare sådan………….. ind med Karen Margrethe og afsted
………… for Øster Hornum……………og så Roskilde……………… måske er hun ikke vant til at der kan være
andre trafikanter……….men en ting hun har lært……….det er at man er høflig……………..og hilser når man
møder nogen………………manden i bilen har på blot 10 sekunder smidt de 2 kufferter ind i bagagerummet
…………. .men nu er Karen Margrethe i gang med at sige goddag…………….og hun giver jo pote……………hop
nu ind tænker manden næsten højt………. Han har jo set at trafikken er begyndt at hobe sig op bagved.
Men goddag til mor…………..og hun går sågar rundt om bilen for at sige goddag til manden……………..der
allerede er så tæt på gaspedalen med højre fod……………..at hvis han slap koblingen……………..ja så ville
bilen accelerere så hurtigt……………….at man risikerede at få piskesmæld i nakken………………og det siger
jeg om den pæne billist………………den pæne mand som altid kører med håndbremsen trukket………..når
han kører i byzoner……………………netop for at holde farten under de påbudte 50 km/t ……………..der bliver
nu dyttet bagfra…………og DET ……så det kan høres………..hold da op en flot modtagelse man får her i
byen………….lyder det fra Karen Margrethe inden hun nærmest bliver skubbet ind i bilen………..og da
manden allerede nu har smækket døren…………..og fået bilen afsted…………ja så må de sidste hænder
trykkes inde i bilen til de 2 børn……….på bagsædet……………i en nu kørende bil……….væk fra dyttende
billister!!
Jeg er ikke god til fødselsdage……………altså til at HUSKE andres fødselsdage…………den eneste jeg kan
huske er min fætter Mogens……………..men det er fordi han har fødselsdag Påskesøndag……………jeg er
heller ikke så god til navne……………da jeg var ung……………….ja da havde alle navne…………som regel
øgenavne………….. der var Pive Hans………..og det var ikke fordi han røg pibe……..vi kaldte ham
det…………det var fordi han pev…………….. når vi drillede ham i skolen………og det gjorde vi jo hver
dag………..der var lermanden som kom forbi i sin lastbil 2 gange om dagen for at hente ler nede i
lergraven………………….der var Krediler Joe………….der jo kørte på en Krediler knallert …………….der var
gamle skrige Holger………………MEN HVORFOR HAN HED DET VED JEG IKKE…………..det var noget andre
fandt på………………men øgenavne blev brugt meget………. I dag har man ikke nøde at bruge
øgenavne…………..der kan være sjove navne………. f.eks . Anne Linnet og Thorsten Laen………………….men
vi havde også en kendt kvindelig komponist ………..altså ikke Anne Linnet……….det var for mange år
siden…………….I kender hende godt…………..hun skrev den der………..øh hun hed Åse……………for det var

hende der skrev Jernbanegaloppen og Champagnegaloppen…………..Åse hed hun ………….det kunne jeg
dog huske………………Åse Lumbye!!
Når vi taler om navne………….så hedder jeg Buus til mellemnavn……………det staves med dobbelt U ………
og jeg ved godt at I tror det hedder dobbelt W………………..for der er ikke et bogstav der hedder dobbelt U
……………….men for at hjælpe Jer kan jeg sige at dobbelt U…………………betyder……….at der er 2U`er efter
hinanden……………..og når jeg nævner mit mellemnavn Buus ja så er det fordi min kone interesserer sig
meget for slægtsforskning……………….og hun er på min side af familien nået meget langt tilbage……….det
skyldes at Buus med dobbelt U…………………………er nemmere at finde rundt i………………end f.eks. Nielsen
…………..vi stammer fra det nordjyske……………..og det har givet mange oplysninger at søge på
Internettet………………i kirkebøger ……….men også køre rundt i områder………..hvor Buus er et mere
udpræget navn end på Sjælland………………..så hvis der er nogle til stede…………………der også interesserer
sig for slægtsforskning…………………….ja så kan man jo nu om dage jo købe navne……………her kan jeg
anbefale at købe navnet Buus………………så vil I også kunne komme langt…………..vi kører af og til rundt og
ser på kirkegårde……………kigger på gravsteder……………..ikke at jeg lige står og mangler et ……… men for
at se gamle familiemedlemmer……………….som har huseret i de respektive områder…………….tit kommer
en lokal beboer gående og vi falder i snak…………….hjælpsomheden er stor…………..og man får måske at
vide……………at hvis I går ned til Thyra i Overgade…………..I DET GRØNNE HUS………….så ved hun alt om
Alfred Buus……………vi er jo kun i området en dag………………..så det kniber lidt at mødes……..for Thyra er
ikke hjemme i dag………. hun er til bankospil………………hun tager bussen klokken 14.00 derud
………………og hun vinder hver gang…...det er i forsamlingshuset……………og hun har kun misset en gang
……..de sidste 11 år………..men i morgen kan I møde hende klokken 10 om formiddagen……………for der
kommer hendes datter hjem………….det har hun gjort hver dag i de sidste 6 år…………..lige siden at
manden gik bort…………….det var en torsdag hun ikke kunne komme…………..men så kom hun i stedet om
tirsdagen i den uge…………….nej vent lidt…………. Det var vist om onsdagen hun ikke kunne komme……..
nej det var tirsdag…………for om tirsdagen går hun til Zumba…….så det var det helt bestemt……………jo
folk er søde og vi oplever meget……………..går rundt og ser de smukke kirker der er i
Danmark………………..går rundt og ser på gravene…………………for man kan jo ikke komme ind i
kirken……………der er altid låst………… en dag mødte jeg en graver på en kirkegård og vi kom i
snak……………..jeg spurgte ham……………hvorfor er kirkerne altid låst…………….så vi ikke kan komme ind og
se disse flotte kirker………..ja ved du hvad……… for at være ærlig………………..så er folk ikke
ærlige……………der forsvinder ting i kirken…………….folk stjæler simpelthen fra os i kirken…………………..så
det er derfor………….desværre soleklart…………………at vi jo ikke kan have gud og hver mand rendende i
vores kirker!!
Jeg kommer op til min tandlæge…………………..værsgo at sætte dig………………….tak tak…………..og jeg bliver
sænket tilbage på briksen……………..jeg føler nærmest at jeg ligger med benene opad……………ja spurgte
min tandlæge……….hør ligger jeg ikke med hovedet nedad………………..nej du ligger fint…..vandret……. nå
det er bare mig………………det føltes bare sådan……………..hun går i gang………………og på et tidspunkt tager
hun det bor frem…………der sprøjter vand samtidig og vil gå i gang……………….Stig jeg bliver lige nød til at
tage dine briller…………………..jeg siger naturligvis OK …………og tilføjer…………men næste gang må du godt
se at få købt et par du kan bruge hele tiden……………….hvis man er i det humør………………..kan man opleve
mange sjove ting…………………..I kender alle de aggressive sælgere…………………….der nærmest overfalder
en på gaden………….men en kvik bemærkning kan gøre dem ukampdygtige……………… for en stund…………

en ung mand kommer nærmest løbende hen til mig og siger venligt…………………..må jeg stille dig et
spørgsmål………………og ja …..jeg var i godt humør………….så jeg sagde………………..det vil jeg love dig du må
……………….tak skal du have sagde han………………og fortsatte………………….kender du læger uden grænser?
……………..arh bob bob bob bob ………………vi aftalte et spørgsmål………………..den unge mand forstod den…
…….smilede og sagde ha´ en fortsat god dag………………senere samme dag sad jeg med en kop kaffe……….
det var eftermiddag………..og ind i indkørslen og gående direkte mod hoved døren…………….kom to…….. ja
jeg bruger ordet damer……………….de lignede nogle der kom fra Jehovas Vidner…………….og jeg er
opdraget sådan………..at man skal opføre sig ordentligt over for andre folk……………og helst ikke lukke folk
ind der kommer fra Jehovas vidner………………….for gør du det en gang…………………ja så kommer de
rendende tit…………MEN som nævnt var jeg i godt humør og jeg tænkte…………..jeg åbner……………som
sagt så gjort……………….åben dør…………………..der stod to damer…………….om de var generte ved jeg ikke…
men de havde lidt svært ved at komme i gang…………….måske fordi de var overrasket over………….at jeg
åbnede…………pludselig fik den ene dame fremstammet……………vi kommer på grund af Jesu Kristus død
…………..jeg holdt en lille pause…………trådte et skridt tilbage……………tog hænderne op til hovedet og
sagde………………………NEJ…………ER HAN DØD …………………..tavsheden var enorm……………og jeg hørte ikke
at de to søde damer sagde flere ord………………men kunne konstatere…………….at de stille og roligt
forsvandt……………….de sagde godt nok ikke farvel………………men jeg syntes at de opførte sig pænt!!.......
om jeg opførte mig pænt ved jeg ikke…………jeg tænkte lidt videre……….på Jesus Kristus………han gik jo
gennem gaderne……………op til galgebakken……………med nogle træstykker på ryggen……………en tilskuer
spurgte Jesus…………..hvad er det du slæber rundt på…………….ja jeg tror det er et kors…………….men du
må ikke hænge mig op på det!!
Det danske sprog………………er dejligt…………………..fyldt med dejlige dialekter…………….og ord med dobbelt
betydning……..der gør at man kan opleve sjove ting……………..jeg hører i radioen…………..at der hvert år
dør 3000 mennesker af hjerteproblemer………………uden for de danske hospitaler……………det har vi hørt
igen og igen……………derfor kan det undre mig…………at folk ikke finder andre steder at færdes…………….
end lige uden for hospitalerne………………man kan jo også selv spille lidt på det……………….og gå hen til en
person og spørge………………..ja undskyld…………….er dette 3. vej på højre hånd…………..det kan godt give
et lille grin i hverdagen……………men det er jo ikke alt der er sjovt ……………….som Knokle Kurt sagde til
mig en dag………………..hvis man står i lort til halsen……………..skal man ikke hænge med hovedet………..
ægteskaber vil jeg ikke omtale yderligere…………….bortset fra at jeg vil nævne det…… alle ved………………at
halvdelen af alle ægteskaber………..ender med skilsmisse…………….det levede popgruppen ABBA også op
til………………..her blev både Benny og Bjørn…..skilt!!...........pigerne er der dog ikke nævnt noget
om………..i det tidsskrift………jeg har læst om det!!
Det er noget af det jeg har husket…………………..og så vidt jeg husker……….er vel noget af det bedste alibi
en person…………………..i min alder kan bruge…………..arbejdstitlen så vidt jeg husker er nu brugt………………
så vidt jeg husker!!

