SKRALDERE
2 MEDVIRKENDE

(Der står en grøn skraldecontainer på scenen. Der er en udendørs aftenbelysning. Muligvis
en gadelampe ved skraldecontaineren. De to personer kommer ind på scenen. De har hver
især en hue på og vanter. De ligner nærmest to indbrudstyve. De har også hver især deres
egen pandelygte. De har en sort sæk til at fylde mad i.)
P1: Nå… Så er det blevet tid til at skralde igen.
P2: Så må vi se, om vi kan få fat i noget godt denne her gang.
P1: Det er jo altid spændende.
P2: Det er nemlig lige hvad det er. Skal vi dykke ned i det?
P1: Det synes jeg.
(De åbner låget på skraldecontaineren. Den lugter meget.)
P2/P1: Puha!
P2: Det bliver en af de slemme i dag. Men det tager man jo med.
P1: Hov! Skal vi lige få gjort det vigtigste udstyr klar.
(De tænder deres pandelygter.)
P2: Sådan.
P1: Sådan.
P2: Lad os gå til skraldet, som man jo siger. Tager du imod?
P1: Det gør jeg i hvert fald.
(P2 kravler op i skraldecontaineren.)
P2: Neeej….
P1: Hva så?
P2: Der er fyldt med kyllingebryst hernede. Det er bare lige hjem i fryseren med dem.
P1: Det er det nemlig.
(Der bliver taget gennemsigtige poser med “kyllingebryst” op i flæng og lagt ned i den sorte
sæk de havde med.)
P2: De har sgu nok tømt lageret for kylling.
P1: Men det er egentlig en lidt sjov indpakning de er i de her kyllingebryst. Det er ikke Netto
vi ved i hvert fald.
P2: Nææ…. Hvor er vi egentlig henne?
P1: Nu skal jeg se efter.
(P1 går lidt væk. Kigger på et “usynligt skilt”. P1 går tilbage igen.)
P1: Det er ikke kyllingebryst det der. Vi er i baggården hos en kirurgisk lægeklinik.
(P1 & P2 kigger forskrækket på hinanden.)
P1/P2: (Råber.) Arg!!!
(P1 & P2 løber ud ad scenen. Musikken akkompagnerer dem.)
Skrevet af: Andreas Hermansen.
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