Spilleaften
Tekst og Ide: Lars Bisgaard
Ide: Mand ( jovial, men underspillet type) har inviteret sin nye kollega Ahmed på besøg til
spilleaften. Han er ikke kommet endnu. Mandens kone er hjemme. Hun er en fordomsfuld
hyggeracist, men benægter det. Manden sidder og roder efter spil i deres spille-kasse, som han
løbende tager spil op fra
Kvinde: Skat, det er da dejligt at du får venner på besøg til spilleaften. Er det Bjarne der kommer?
Mand: Nej, Ahmed?
Kvinde: Ahmed?
Mand: Ja. Det er en ny kollega.
Kvinde: Jamen. Hvad skal han her?
Mand: Vi skal spille spil!
Kvinde: Jeg troede ikke de spiller spil?
Mand: De? Det er kun ahmed der kommer!
Kvinde: Skal du spille dum?
Mand: nej, jeg tænkte, vi skulle spille skak!
Manden tager skakspillet op og begynder at åbne det
Kvinde: Skak? Jamen, det er jo et symbol på konflikten mellem os og dem!
Mand: Jeg tror ik lige jeg er helt med?
Kvinde: Skak. De sorte mod de hvide.
Mand: De sorte mod de hvide? Altså, nu synes jeg måske du overtolker en lille bitte smule.
Kvinde: Han skal ik komme og tro, at vi er racister og beskylder os for at føre krig!
Mand: Det tror jeg bestemt heller ikke han tror. Og desuden, så er det altså de hvide der starter!
Kvinde: Skat. Vi snakker om et spil, hvor dronningen som regel vælter kongen. En kvinde med
magt! Det kan vi ikke byde ham! Vi gør grin med hans kultur.
Mand: Okay. Vi spiller ikke skak.
Manden pakker spillet væk igen
Kvinde: Lad være med at sig det på den måde! Synes bare ikke, du behøver at virke racistisk!
Mand: Vi spiller ikke Skak. Vi spiller bare ludo. ( tager ludo op)
Kvinde: Altså et spil, hvor det gælder om at slå nogen hjem?
Mand: (trækker vejret dybt). Du har ret. Vi spiller ikke ludo. ( smider spillet ned i kassen igen.
Tager et spil sorteper op)
Mand: Vi kan spille sorteper!
Kvinde: Sorteper. Kan du ikke selv høre det? Det ku lige så godt hedde NegerPreben
Mand: Jeg tror ikke jeg kender spillet NegerPreben - hvad går det ud på?
Kvinde: Det er jo i overført betydning. Sort. Neger.
Mand: Stop. Du har ret. Vi skal ikke spille NegerPreben..(ligger spillet ned igen)
Mand: Nu har jeg det. Vi spiller Trivial Pursuit. Det kan der sgu da ik være noget diskriminerende
i? Ja, med mindre han er osteallergiker? ( smågriner)
Kvinde: Det er ikke sjovt. Og desuden kommer det til at minde ham om den danskhedstest, han
sikkert ikke bestod.
Mand: Vi spiller ikke Trivial Persuit. (kaster spillet lidt hårdere ned, tager risk op)
Mand: Vi spiller Risk!
Kvinde: Risk! Tænk hvis du får Europa og får til at opgave at invadere mellemøsten?

Mand: Det var da utroligt. Hvad så med matador?
Kvinde: Det er ikke repræsentativt! Der er ingen Ghettoer, kun dyre huse - og så skal han ikke få
opfattelsen af, at man bare får 30.000 kroner fra start!
Mand kaster matadorspillet i papirkurven ( tydeligt han er ved at blive rasende) Tager Klodsmajor
op!
Mand: Klodsmajor?
Kvinde: Altså et spil, hvor man ender med at vælte et kæmpe tårn?
Mand: TEGN OG GÆT?
Kvinde: Der er ingen grund til at hidse sig op?
Mand tager en dyb indånding
Mand: nej undskyld skat. Så vi kan godt spille tegn og gæt?
Kvinde: Tænk hvis du kommer til at tegne profeten?
Mand: hvorfor skulle jeg tegne profeten?
Kvinde: Du er jo ikke så god til at tegne
Mand: så kan han jo nok heller ikke se, hvis jeg tegner profeten
Telefonen ringer. Manden tager den.
Mand: Det er Torben. Hej Ahmed. Nå for filan. Ah, overarbejde. Vi finder bare en anden dag. Hej
du
Mand: Nå. Han kom ikke alligevel
Kvinde: Ej hvor ærgerligt. Nu havde du lige glædet dig. Men ved du hvad. Så spiller vi to i stedet
for - hvad har du lyst til at spille med mig?
Mand roder i kassen og tager et kortspil op.
Mand: Jamen så lad os spille røvhul
Slut

