”Jeg er simpelthen så krænket…..”
Ide-oplæg af Troels Ejdrup Andersen
En mand kommer ind på scenen. Han er iført polo T-shirt, cowboy bukser, golf sokker, sejlersko
og bokser shorts.
Han er vildt ophidset, og råber ud over publikum ”Jeg er simpelthen så krænket”
Derefter fortsætter han: ”Jeg er simpelthen så krænket. Det bliver man jo nød til at være, hvis
man skal være moderne. Alle er dem der er noget, de er krænket, og så kan jeg jo ikke gå og
være lige glad. Det går simpelthen ikke. Det hele startede med prins Harry fra England. Han
klædte sig i 2005 ud som nazist, og så gik England og verden amok. De var alle sammen krænket.
Det var måske heller ikke et smart kostumevalg, men jeg anede ikke hvordan man gjorde. Jeg var
forundret over kostumet, men det er jo ikke nok. Nej, man SKAL være krænket. Der gik det op for
mig, at jeg manglede noget. Derfor gik jeg i træning. I starten var det ikke let, for jeg havde en
svaghed, med at sige ”Pyt”, og det går simpelthen ikke. Efterhånden fik jeg rimeligt godt fat i
konceptet, og jeg begyndte at blive krænket over mindre og mindre ting. Det gav en utrolig rar
fornemmelse, for så kunne jeg også være med. Det store gennembrud, for mig, var da
Københavns Universitet stoppede en temafest, hvor de studerende ville have klædt sig ud som
”Mexicanere”. Det var vildt krænkende, og det går simpelthen ikke. De kan få lov at studere
mexicansk, og indiansk, sågar inuit og serbokroatisk, men de skal lige dy sig for at tage en lille hat
på eller en fjer. Fy, for satan, det går simpelthen ikke. Så jeg et klip i TV fra Rytteriet, hvor Bodil
Jørgensen. Hun var var klædt ud som Sønderjyde, i nationaldragt og hele svineriet, Der blev jeg
rigtig nok nok krænket. Bodil Jørgensen er født 3 marts 1961 - i Vejle. Hun er ikke skyggen af en
Sønderjyde. Fy for satan, det går simpelthen ikke. Jeg blev så krænket, at jeg næsten ikke kunne
være i min krop. Senere på dagen kom jeg forbi vores badeværelse, og der stod min kone. Hun
var ved at lægge makeup i ansigtet. Hun havde gang i en masse brunecreme. Fy for satan. Hun er
overhovedet ikke fra Afrika. Nej hun er født på Amager og hedder Jensen til efternavn. Jeg skred
straks ind, og fik stoppet svineriet, før hun nåde at krænke hele den sydlige halvkugle. Fy for
satan. Det går simpelthen ikke. Så havde hun også puttet øjenskygge på, og lidt rødt på læberne.
Fy for satan, det går simpelthen ikke. Hun lignede jo en køn kvinde, og det var vildt krænkende”..
En kvinde kommer ind på scenen, og siger ”Hvad med dig selv?”
”Ja, hvad med mig selv”, siger manden surt.
”Du har jo en polo T-shirt på, og du har aldrig spillet polo” siger kvinden
Manden ser overrasket ud, og siger ”Du har ret, Fy for satan. Det går simpelthen ikke” og manden
smider sin Polo T-shirt.
”Hvad søren, du har jo sejlersko på, og du har aldrig været på et skib” siger kvinden
”Du har ret” siger manden ”Fy for satan. Det går simpelthen ikke” og manden smider sine sko.
”Du har golf sokker på, og du har heller aldrig spillet golf” siger kvinden
”Du har ret” siger manden ”Fy for satan. Det går simpelthen ikke” og manden smider sine sokker.
”Du har også cowboy bukser på, og du så vidt jeg ved aldrig været kvægdriver i Amerika” siger
kvinden
”For søren, du har ret” siger manden ”Fy for satan. Det går simpelthen ikke” og manden smider
sine bukser.

”Du da for pokker ikke bokser shorts på” siger kvinden ”For du har helt sikkert aldrig været i en
boksering”
”Du har ret” siger manden ”Fy for satan. Det går simpelthen ikke”. Manden begynder at smide sine
bokser shorts, men stopper da de er trukket lidt ned over ballerne. Så kikker han ud over publikum
og siger: ”Det går simpelthen ikke, fy for satan. I sidder bare der og lader mig smide tøjet. Det er
vildt krænkende for mig, og I skulle skamme jeg. Fy for satan, hvor er jeg krænket. Og hvis ikke
jeg selv havde sagt fra i tide, så havde der virkelig været tale om en krænkelse. Det havde været
Blufærdigheds krænkelse og det er virkeligt slemt og ulækkert. Fy for satan, det går simpelthen
ikke”.

Kvinden og manden forlader scenen.

