Revynummer – I skøn forening

© Tekst og idé: Ib Christoffersen
ib.christoffersen@privat.dk – Tlf. 20 90 38 02

I Danmark vokser interessen for vin år efter år – og flere og flere drikker vin til hverdag og fest.
Det gode selskab ”Herreforeningen af aktive vin-entusiaster” mødes til foreningens årsmøde/
generalforsamling. Formanden og næstformanden sidder bag hver deres lille bord, hvorpå der er linet
adskillige glas op på række. - Formanden rejser sig og byder velkommen ud over hele forsamlingen
(som er publikum).
Formand: (Ringer med klokken) – Jahhh… szå vil jeg gerne byde vel’sjommen til aftensarransjemanget ved den årlige genere-ral-forsjamling … i… i øhhh… (Hiver et papir op af
lommen) … Herre-fe’ningen af aktstive vin-eng-sjus-i-sjasker.
(Herre-foreningen af aktive vin entusiaster)
Næstform: (rejser sig fortumlet) … DET forzjener en lille én… (griber ud efter et glas, men fanger
intet – og han sætter sig igen)
Formand: (kigger ud over publikum) Hvor er det altzå dejlight, at se salen så ’FULD’…
(hånd for det ene øje og kigger indgående) – så er vi jo nok på ’omgangshøjde’…
Uml-bart virker det sjom om, vi er dobbeltz sjå mange som under morgenmødet…
… Men det kan jo sjagtens sjyldes aften-arransjements-donationen fra enkefru Kiesels
mands … afdøde vinkælder…
(Han dejser ned på stolen – men rejser sig med besvær igen) … Halløjsa!
… Lad det være sjagt med det sjamme. Foreningens medlemmer udsættes IKKE for
uprøvede produkter. - Det har I formandenz ord for…
… Joooo, ”optrækkeri” kan skam også være et positivt ord!
Men lad os med det sjamm’ gå over til szmagningen. … Der er jo stadig en hel del tilbage…
(næstformanden vifter med armene til formanden og signaler bekymret ”meget lidt”)
… Øhhhh, … jeg må HELT KLART anbefale meget SMÅ slurke…
(gestikulerer heftigt med næstformanden)
… Jaehhh, æhh… det er faktiszk bedst, hvis I er to om ét glas…
I glazzet ydersttt til højre, har vi en chatøøø … En chatøø… et eller andet fransk noget…
Arhhh, jeg kender den altzå godt! … Men den er GO’! – Det si’r jeg bare! – GO!
… Lidt szkarp i starten, men den vinder helt klart efter 3-4 glaszz…
… Efter det 6. er den faktiszk både blød og rund… … Fansjastizsk!
Nummer tzo glas fraaaaa… Ja, hvor kom jeg fra? - Var det højre?
JOH! - Altså lige ved sjiden af det første, Ikk? - Det er OSS’ en rødvin. … Den er OSS’ go’!
Og det har I OSS’ formandens ord for…
… Men LIGE NU har jeg altzå behov for en kort pause… (er toilettrængende).
I mel’mtiden vil næstzformanden afszøre vinderen i vores kong-kurrensjee ”Tips og Tricks
for Herrezstive vin-eng-sjus-i-sjasker”… Værzzzgo’ Elmer!
(Næstformanden sidder og småsover og nikker lidt med hovedet. Intet sker).
(Råber højere) ”VÆRZZZGO ELMER!!!”
Næstform: Hvaba… Hvad! – Nåh JA! - ”Tjips og Tricks”.
Vindertippzet kom fra Vincent Magnumsen fra Holsztebro. (Vælg evt. anden by*)
Vincents vinderforszlag hedder ”Kigge-væk-finten”, og Vincentzzz giver idéen følgende ord
med på vejen:
(fortsættes side 2)

(”I skøn forening” – side 2)
”Kigge-væk-finten” er fremragende i godt szelskab med supergode vine, som du gerne
szelv vil smage abzzolut meszt muligt af.
Szådan virker finten: (han demonstrerer den med 3-4 glas)
Indtag den galante rolle og tilbyd at være den, der szjænker op for hele sjelskabet
omkring bordet.
Skænk bezskedent – allerhelst voldsomt nærigt - til dem alle og gør klar til fyldning af dit
eget glaszz som det szidste.
Når hældningszzvinklen over dit eget glasz er beregnet, er ”kigge-væk-finten” dit våben.
Aflevér en fuldsztændig ligegyldig bem’ærkning til en person omkring bordet menz du –
OG HER KOMMER DET VIGTIGE – SZTIRRER vedkommende direkte i øjnene-ne, alt
imensz de dejjjlige dråber fortszat fylder dit glas.
Med fuldt overlæg miszter du dit fokusz på fyldningszgraden af eget glasz – og
reszultatet bliver et szmukt vinglasz, der er szkænket med zærdeles gavmild hånd…
Din opbyggede erfaring med finten vil med tiden beztyde, at du præciszzt ved, hvornår du
– uden at kigge - skal sztoppe påfyldningen… Rigtigt ja! - Umiddelbartz før overkanten.
(Nu vender formanden tilbage efter toilet-turen – tjekker måske lige at lynlåsen er lukket)
Formand: Vi sjiger sjak til næstformanden og sjak til Vincent Magnumsen for det glimrende tipzz og stort t’lyk med præmien! - Der er en forgyldt paliszander-proptrækker på vej til
Holzzztebro*.
Nu var det tzanken, at vi skulle have fortzat vores vinzsmagninger… MEEEN!
Grundet et mindre uheld i foreningens vinskjælder i dagens løb, er en overordentlig stor
prozzentdel af vores smagnings-flasker fordampet… (ser meget undrende ud)
Jeg kan med meget zstor zikkerhed sige, at der kun er promiller tilbage…
Vi går derfor til szidste punkt på dagzsordenen: Forszlag fra medlemmerne.
Sigurd Hansenszz forslag om en heldags-ad-libitum-udflugt med koner til Holte Vinlagers
Hovedlager i … (nærlæser) … i Holte, blev forkasztet med sztemmerne 42 mod én.
Tzuren bliver derfor gennemført UDEN koner.
Ligeledes nedstemt blev Karl Baks forszlag om indkøb af nye szpytskåle til kommende
szmagninger. Under forårszrengøringen fandt vi alle de gamle szpytskåle i et aflåszt
kælderrum.
… Så VED vi det! – Og rummet er atter forszvarligt aflåzt…
Næstformanden kommer forsigtigt vaklende hen til formanden med en hel bakkefuld 3-liters papvine.
Formand: UPSZ! … Ja, det er da rigtigtz! Vi szkal til ”smagnings-runde 2”: Kartonnazjes-vinene!
(løfter overrasket et af kartonerne)
… og der er faktiszk stadigt noget i…
Men vi schal liiiige ha’ neutralizeret szmagsløgene før vi szmager.
- Så der kommer altzå en kande vand rundt. – Og non’ glasz og zådan noget…
NEJ FOR FANDEN! – Så szkulle vi da alligevel ha’ medbragt de zskide spytszkåle…
(SLUT)

