Ulf effekten
Tutti sangnummer af Søren Anker Madsen
(REGI: Mille og Carsten kommer ind. De ser nervøst ud af scenen)
Mille:

Er han ude i omklædningen?

Carsten:

Ja, det mener jeg …

Mille:

Puha, ellers tør jeg ikke synge den.

Carsten:

Vi skal lige have Lisbet og Niels med!

(REGI: Lisbet kommer ind som mexicaner, Niels som inder)
Lisbet:

Er Ulf ude i omklædningen?

Niels:

Han må for guds skyld ikke se os i det her.

(REGI: sang begynder)
A-STYKKE:
Mille:

Når man er ny her i revyen
Og lige har overstået debuten
Er det svært ikke at tænke
Hvorfor den absolut skal krænke

Carsten:

Vi er nemlig en ny generation
Som ikke vil genere nogen
Jeg er for eksempel ikke supporter
Af julesange fra Bertel Haarder

Lisbet:

Sidste år spilled’ jeg mexicaner
Det var værre, end I aner
En racistisk stereotyp
Sådan noget giver mig kryb

Niels:

Og i ’18 sku’ jeg spille inder
Jeg prøvede alle mulige finter
For at slippe for den rolle
Men blev presset af Ulf … den flødebolle

OMK:

Alle:

For det er Ulf, som får os til det
Vi ved godt, det ikke er sjov
Det var Ulf, som tvang os til det
Og hold kæft, hvor er vi flov
Vi ved ikke, hvad det ligner
I sidder også bare der og griner
Nu er det heldigvis snart forbi
Med Ulf Pilgaards tyrani

B-STYKKE:
Carsten:

Folk spør’ om det er alt, jeg kan
Spille heteronormativ, ciskønnet hvid mand
Og det er meget værre end det lyder
For jeg ved ikk’ engang, hvad det betyder

OMK:
Alle:

Men det er Ulf, som får os til det
Vi ved godt, det ikke er sjov
Det var Ulf, som tvang os til det
Og hold kæft, hvor er vi flov
Vi ved ikke, hvad det ligner
I sidder også bare der og griner
Nu er det heldigvis snart forbi
Med Ulf Pilgaards tyrani

(REGI: Ulf er kommet ind i baggrunden. De farer sammen, da de opdager ham … musik stopper)
Ulf:

Det må jeg nok sige. Jamen, hvis I vil lave revy, hvor I hele tiden er bange for at træde nogen
over tæerne, så siger jeg bare god fornøjelse … godt jeg ikke skal være med mere!

Mille:

Nå nå, sådan skal det jo heller ikke opfattes.

Niels:

Du må have hørt forkert.

Ulf:

Det tror jeg bestemt ikke, at jeg gjorde.

Lisbet:

Jo jo, lyt bare her …

OMK:
Alle:

Men det er Ulf, som får os til det

Han løfter alt og gør os sjov’
Tvang det bedste frem i alle
Tak fordi at vi fik lov
Hvad skal der dog blive af os
Ender alting nu i kaos?
Er det hele snart forbi
Når Ulf Pilgaard holder fri
(REGI: De fire andre går ud. Ulf står lidt hovedrystende og kigger efter dem. Så siger han til publikum)
Ulf:

Nu må I altså love at tage jer godt af revyen næste år og være søde ved dem … også selv om
jeg længere kan passe på dem.

