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Ren kagemand
(Tekst: Kjeld Torbjørn)
Personer: 2 – køn uden betydning. De bliver mere og mere vrede, som samtalen skrider frem. Desuden evt en
tredje person, der råber fra salen.
Rekvisitter: Talerstol, diverse fade med kager – se tekst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En talerstol står på scenen. A går hvileløst rundt og kigger på sit ur af og til.
A: Nej, altså – kan vi da for hulen ikke snart komme i gang? Hvad venter vi på?
B (kommer ind): Vi venter på de dér to to antik-bøsser fra fjernsynet. Men de har nok
for travlt med og være i TV hele tiden – og narre arve-sølvet fra folk.
A: Nu stopper du liiige – bøsser er ikke en betegnelse, vi bruger. Det er nedværdigende
og…
B: Nå, men så venter vi på de to antikke LGBT-personer fra fjernsynet. Og de lovede og
ta’ den hvide neger fra Næstved med på vejen.
A (helt op i det røde felt): Sagde du ”ne…”? Vi bruger ikke N-ordet – så husk det dog.
Og det bli’r ikke bedre af, at omtalte person af afrikansk etnisk oprindelse åbenbart er
albino.
B (surt): Albino??? Nej, for fanden – Albino, det er jo ham spaghettien, der sælger
pizzaer henne på torvet. Jeg ved sgu da ikke, hvad den hvide neger hedder! Og Afrika
har han aldrig været i – han er født i Næstved – eller lidt udenfor. Og han hedder den
hvide neger, fordi han ER kulsort neger – og fordi han snakker klingende dialekt. Prøv
lige og forestil dig dét! Altså, nu er jeg helt sort i hovedet, ikke, og så siger jeg ”dav,
de’e mig, der hedder den hvi’e neger” (siges på syd-sjællandsk). Det er fandeme da
sjovt. (B går ud og kommer straks tilbage med et tildækket fad)
A (vredt): Det er den ondeme da slet ikke sjovt. Det er racistisk, det er forhånende. Det
er… hvad har du dér?
B: Kager til kaffen.
A (letter på låg/serviet): Nej, nu….! Vil du byde folk på jødekager? (slår sig selv for
munden) jeg mener kanel-snegle.
B (undrende): Nej, ikke snegle – det lyder sgu da ulækkert. Det hedder jødekager.
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A (først vredt, så ufrivilligt lækker-sulten): Det er dybt, dybt nedværdigende for folk
tilhørende den jødiske tro at blive slået i hartkorn med en stor, fedtet, glinsende,
dryppende (slikker sig om munden), glassur-belagt kage-basse – hold kæft, hvor ser den
lækker ud (slår sig igen for munden). Nej, nej, nej, det går ikke – der kommer jo
muslimer her i aften, de vil sgu da ikke ha’ varme jøder i munden!
B (hånligt): Nå, jamen så kalder vi dem snegle – dræbersnegle! Altså helt ærligt, det er
da bare wienerbrød.
A (hidsigt): ”Bare” wienerbrød??? Er du klar over, hvad folk fra Wien har begået af
uhyrligheder mod jøderne under 2. verdenskrig? Er du klar…..
B (har hurtigt taget endnu et fad frem): Nå, jamen så ka’ de få no’n russere.
A: Russere???
B: Ja, jeg havde noget gammelt brød – så jeg har lavet russere på panden.
A (himmelvendte øjne): Så nu skal vi osse fornærme russerne ved og sammenligne dem
med gammelt brød? Synes du ikke, vi har problemer nok med Putin i forvejen, din idiot?
B (rasende): Du ka’ selv være en idiot. Hvad fanden sku jeg så servere? Sidste gang
blev du pisse-sur, fordi jeg havde købt Kaj-kager og Dagmar-tærte.
A: Fordi det sender et forkert signal til Muhammed og Ali og Fatima om, at vi synes, at
alt hvad der er dansk osse er bedst.
B: Og du sender et signal om, at du snart er helt svensk i hovedet. Vi må ikke spise
Rom-kugler og Berliner-pfannkucken, og vi må ikke snakke om Kina-ruller. Vi må ikke
have en tyrker-tro på noget, vi må ikke lave araber-spring, og vi må ikke fyre kinesere af
til nytår. Vi må ikke sige mongol og indianer. Du sku’ lukke kæften med en Kæmpeeskimo. Og jeg ku’ bli’e ved….
A: Og du siger sikkert osse neger-boller?
B: Ja, selvfølgelig gør de da det. Hvordan tror du ellers, den hvide neger kom til verden?
(Råb fra salen: Kom nu i gang – eller vi skider på gulvet)
A (rasende): Jeg vil ikke høre mere. Jeg bli’r sindssyg. Skråt op med de to antik-bøsser.
Og negeren med. Nu går vi sgu i gang. (træder op på talerstolen og henvender sig
smilende til publikum) Velkommen til generalforsamling……… i Venligboerne.

