Marts 2020

Se giraffen
Tekst: Frederik Karstrøm
(Forslag til åbningsnummer i Cirkusrevyen 2020. Orkestret spiller en ouverture. Ulf kommer ind.)
Ulf:

Nååå? I er nok kommet for at se giraffen! Jeg er altså levende endnu…!
Intro
Man skal ikke altid tro hvad aviserne får sagt
Som’tider må man sgu se giraffen for at vurder’ om den er gal
I går læste jeg om bedstemødre på mandejagt
Jeg tænkte straks og først og mest – på Lisbet Dahl!

Lisbet:

Alle mænd de tror at de er no’d af det sjoveste
Hvis de si’r en vittighed, vil jeg sgu hel’re sov’ eller tælle får
Men de er her – jeg advar’ på no’d af det groveste:
Her er Carsten Svendsen og så Niels Ellegaard!

Carsten+Niels: Vi har glædet os helt vildt og sa’ ja, for vi ville
frygt’ligt gerne spille sam’n med Søs! Eller Kirsten? Hend’ fra Kongeri’d…
I ka’ tro vi blev skuffed’, da vi så hun hed Mille!
Mille:
Og jeg ’r den sjov’ datter, jeg ’r nærmest født ind i ’d!

Ulf:
Mille:
Carsten:

Tak skal du ha’ man! Sikke da en selvtillid!
Det har jeg hørt, at man skal ha’ for at kunne klare sig herude, Ulf! Ikke også, Carsten?
Ææh, jo… Jeg synes det samme som hende.

Alle:

A-stykke
Når et løfte lyder lidt for godt
Når du ikk’ ka’ skelne skæg fra snot
Ja, så er det jo et held
(at) du ka’ betragte sagen selv,
to-og-to, i fællesskab eller individuelt
Nu gør vi det sam’n her i vor’s telt
Vi ser ting’ne højt oppe fra sky’n
Sådan er nemlig Cirkusrevy’n
Her hvor selv den fladeste sandhed
bli’r til det gladeste vanvid!
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B-stykke
Kom, kom, kom og se giraffen!
Velkommen her i vor’s slaraffenland hvor humøret det er højt
Kort sagt: Der bli’r fut i fejemøg’t!
Kom, kom, kom og se giraffen!
Her bliver ikke noget raflen
om du sku’ vær’ ta’d i biografen –
for HER ka’ I virk’ligt se giraffen!
A-stykke
Når du trænger til at more dig:
Kom på Bakken, kom nu denne vej!
For der er så fuld af sjov
(langt) væk fra by’n i den grønne skov
Her kommer familie og venner, al’ dem man kender,
ud af der’s hjemmekarantæner.
Hvis I spørg’ hvorfor vi’r havnet her
svarer vi, at vi har savnet jer
og jer’s bred’ smil, og hvis det kommer
får vi den dejligste sommer!
B-stykke
Kom, kom, kom og se giraffen!
Her ser I alt hvad vi har skaffen
af dansedreng’ og dansepi’r –
Kan I mærke hvordan spænding’n sti’r?
Kom, kom, kom og se giraffen!
Vi har glædet os til i aften
og har lært så meg’t af kor’jografen –
så NU ka’ I virk’ligt se giraffen!
(En lille smagsprøve på deres evner ud i dansen.)
Lisbet:
Carsten:
Ulf:
Carsten:
Ulf:
Niels:
Mille:
Niels:
Ulf:

Jeg tror altså ikke, at folk er kommet for at se en 74-årig dame nærmest gå i spagat. (Til
publikum) Er I vel? Nå, så kan I godt tro om igen!
(Filosofisk) Det er egentligt meget sjovt at stå og tænke på, hvorfor vi er her.
(Sarkastisk) Ja, det er hylemorsomt! Det tror jeg da, at vi må have et helt nummer med…
Jeg mener bare: Vi har alle sammen en grund til at komme her i aften. Jeg er her for
eksempel på grund af den helt specielle kontakt til publikum.
Ja, jeg er her faktisk også på grund af alle mine fans!
Jeg er her på grund af min bankrådgiver…
Jo jo, men så prøv at vende situationen om: Hvorfor er publikum her? Hende dér er her
måske, fordi hun trænger til en kæmpe grineoplevelse.
Det ville jeg sgu også gøre, hvis jeg var gift med ham…
Og alle dem herovre, de er her, fordi der ikke er noget spændende i fjernsynet.
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Carsten:
Lisbet:
Niels:
Carsten:
Mille:
Ulf:

Ham dér er her helt sikkert kun, fordi hans kone sagde, at han skulle!
Det er rigtigt. Og ham dér er her, fordi han hvert år sidder lige præcist på den plads dér! Det
er nærmest toilettet.
Nådada dada. I er nok kommet for at se på sådan et prægtigt stykke mandfolk!
Så må det da være mig, de er kommet for at se!
Det er da mig! Mig!
Nej, det er da mig!

(De mundhugges lidt, inden musikken starter igen.)
Alle:

B-stykke
Kom, kom, kom og se giraffen!
Her får du sladder nok til kaffen
om kendte folk og politik –
det hel’ blandet op med god musik!
Kom, kom, kom og se giraffen!
Løsn nu lidt op i paragraffen
og vis smilet frem til fotografen
for NU ska’ I virk’ligt se giraffen!
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