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║
LYD:
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║
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(CLS GADE)
PEDERSEN:

Du store stempelpude ! - Sikken et kvarter. Jeg ville aldrig turde vove
mig herind, hvis der ikke stod så meget på spil.
Når politiet ikke vil hjælpe mig med at finde dem, der har stjålet
julemandens breve - så må jeg selv gå direkte til forbryderne.
Uha - her vrimler det sikkert med tyve og røvere og bedragere og
brugt-bils-forhandlere. - Måske ser jeg aldrig mere Juleposthuset.
Eller Madsen ...
Eller fru Sladdervorn....
Tag dig sammen, Pedersen. Nu er det alt eller noget ! - Jeg må finde ud
af, hvordan jeg får kontakt med underverdenen .
Men jeg må gå direkte til toppen. Ikke noget med at snakke med småforbrydere.
Jo til at vise vej. - Der kommer en herre - han ser venlig ud.
Undskyld, måtte jeg spørge Dem ....

HERRE:

Uhhhh - lad mig være !

PEDERSEN:

Jeg ville bare spørge om vej. Jeg kender ikke kvarteret her.

HERRE:

(LETTET) Nåå - så er De altså ikke forbryder ?

PEDERSEN:

Overhovedet ikke. Jeg er postmester.

HERRE:

Åh det glæder mig. Man bli'r så utryg i det her kvarter. Jeg er heller
ikke vant til at komme her.

JULEPOSTHUSET afs. 17 side 2
PEDERSEN:

Det var en skam. Så kan De altså ikke fortælle mig, hvor jeg finder
chefen ? - Altså for forbryderne ?

HERRE:

Nej, heldigvis ikke.

PEDERSEN:

Nå. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Tak alligevel ....... hør hvorfor
går De dog rundt med alle Deres ting i hænderne.

HERRE:

Ja, hvorfor tror De ? - Tegnebog, bankbog, lommeur, småpenge,
bilnøgler, kam, checkhæfte, læsebrillerne ! - Alt det må jeg gå rundt
med i hænderne !

PEDERSEN:

Jamen, hvorfor dog ?

HERRE:

Ved De ikke det ? Gaderne her er fyldt med lommetyve !!! - Jeg har
kun gået her i 10 minutter, og jeg har ikke så meget som én lomme
tilbage !

PEDERSEN:

Er lommerne blevet stjålet ?

HERRE:

Jeg burde ha' vidst, at her var lommetyve ! - Fremover tør jeg kun vove
mig herned i kropsnær trikot !

PEDERSEN:

Det var dog frygteligt.

HERRE:

Ja. Jeg må skynde mig hjem . Pas nu på !

PEDERSEN:

Tak for advarslen. Du godeste - jeg anede ikke, det var så slemt ! Men jeg må finde
forbryderne ...... alle husene ser forfaldne og dystre ud ...... der kommer
een listende der.
Det er garanteret en tyveknægt - og så går han ind på ....... det er nok
forbrydernes samlingssted. Et typisk sted - et skummelt konditori !
Hvad står der ? - "Konditori Smørtyven" - den er vist god nok. Jeg
prøver at lytte ved døren. ...... Ikke en lyd trænger ud.
Så må jeg trænge ind. Halstørklædet op for ansigtet og så snige sig
ubemærket ind i et hjørne ....
(KNIRKENDE DØR)
(EFTERHÅNDEN SOM VI FORNEMMER PEDERSENS
BEVÆGELSE, FADES GADE-CLS NED OG VÆRTSHUS-CLS OP)
(RÅ MANDSLATTER)

PEDERSEN:

(LAVT) - Du store stempelpude ! - Sikke nogle typer ! - Bare de ikke
opdager mig ! - Så er det nat med Pedersen.
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BØRGE:
GERDA:

Gerda ! - Stik mig en kop chokolade til ! HAHAHA !
Du har vist fået rigeligt for i dag !

BØRGE:

Vrøvl, Gerda ! - (BØVS) - En kop chokolade! - MED flødeskum !

GERDA:

Okay - så får du en kop chokolade til. Hvis du kan opføre dig
ordentligt ! - Men det bli'r uden flødeskum, du har skum på overlæben
!

KAJ:

Der fik du den, Børge !

BØRGE:

Og du lukker bare i, Kaj ! Når voksne menn'sker ta-(BØVS)-ler !

ORLA:

Ku' vi få lidt ro , tak . - Vi er nogle, der prøver at arbejde.

BØRGE:

Hvad laver I ?

KAJ:

Er I ved at planlægge noget, Orla ?

ORLA:

Jeg vil ikke høre en lyd om det her ude i byen !

KAJ:

Nej, nej - bare sig det.

BØRGE:

Vores mund er lukket med syvmile-skridt ! (BØVS)

GERDA:

Her er din chokolade - og det er den sidste !

BØRGE:

Skriv den på regningen ! - Hvad er det så, I planlægger, Orla ?

ORLA:

Godt. - Kom her ..... jeg har her de nøjagtige planer og beregninger for
et indbrud i iskiosken på Stationsvej !

DE ANDRE:

Nææææ !!!

ORLA:

I morgen kl. præcis 1200 ankommer der en sending skumfriske
flødeboller til iskiosken.

KAJ:

Både neger og kokos ?

ORLA:

Udelukkende kokos !!!

KAJ:

Nejjjj et kup !

BØRGE:

(BØVS)

ORLA:

Hold din mund, Børge !
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BØRGE:

Undskyld !

ORLA:

Isbilen kommer kørende fra Godsbanegade med en fart på nøjagtigt 45
km i timen. Den bringes til standsning 22 meter fra iskiosken. De
nærmere detaljer får I senere.
Aktionen starter i morgen formiddag præcis kl. 1147. - Skal vi
synkronisere vore ure ?

KAJ:

Kan det ikke vente til lidt senere - vi skal lige ud å hugge nogle først.

ORLA:

Det er i orden. - Gerda ! På min regning - en omgang chokolade til hele
lokalet !

DE ANDRE:

Nejjjj !!!

ORLA:

Og nu sparer du ikke på skummet , Gerda !

BØRGE:

(BØVS)

ORLA:

Hold din mund, Børge !
FORBRYDER- OG RØVERISANG
(MEL.: POSTEFFEKTIVITETSSANGEN)

FORBRYDERNE:

Vi er
klar til alt det slemme,
og vi er så fingernemme,
at vi sagtens selv kan hæve vores gage.
Folk kan
aldrig være trygge vi går rundt bag deres rygge,
hvor vi stjæler kager og citronfromage !

KAJ:

Både
kringlerne og snegl'ne
får vi let op under negl'ne,
før end panserne har hørt om tyveriet.
Og der'
ikke no'n, der aner,
at vi lægger vore planer
om et flødebolle-kup. ..........
......................Og alibiet
er et stambords-møde i konditoriet !
Men hvis nogen sku' få nys,
om () vi stjæler negerkys,

BØRGE:

ORLA:
KAJ:
ORLA:
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BØRGE:
ORLA:

så bli'r Orla sikkert hys,
så'n så fyren nok får pyntet på facaden !
Og nok ikke mer' kan nyde chokoladen !

PEDERSEN:

(LAVT) Pedersen - det her er uhyggeligt. Det er jo frygteligt. Jeg må
slippe ud herfra, inden det er for sent.

ORLA:

Halløj, du der !

PEDERSEN:

(LAVT) Det er for sent .

ORLA:

Hvad er du for en stabejs ? - Jeg synes ikke, jeg har set dig før !

GERDA:

Han har heller ikke drukket sin chokolade !

PEDERSEN:

Nej, men det er, fordi...... jeg er efterhånden næsten blevet mest vant til
kammille-the .....

BØRGE:

Kammille-the !!!

ORLA:

Hør her er noget galt ! - Er du forbryder - ja eller nej ?

PEDERSEN:

Ikke sådan rigtigt..... mere sådan ...

KAJ:

Orla ! - Jeg tror han er spion. Han er i forklædning. - Han har et
halstørklæde rundt om hovedet, for at vi ikke skal fatte mistanke.

ORLA:

Ja, det kan jeg godt se. Og hvad så ?

KAJ:

Men har du lagt mærke til , at han har sorte bukser og en rød postjakke på !

ORLA:

Jamen, du store !

KAJ:

Og oven på hovedet - efter halstørklædet: En postmesterkasket.

ORLA:

Du har ret, Kaj - tag dig en chokolade !
Det var en snedig forklædning, men os narrer De ikke ! - De er fra
postvæsenet !!!

PEDERSEN:

Ja - De har ret. Jeg indrømmer det. - Og jeg leder efter nogle
forbrydere. Jeg skal tale med dem.

BØRGE:

Det kan vi ikke hjælpe med. (BØVS) Vi kender ikke nogen forbrydere
!

ORLA:

Og hvad ville De så tale med de forbrydere om - om jeg må spørge !
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PEDERSEN:

Jeg ville be' dem føre mig til chefen.

ORLA:

CHEFEN !!! - Jamen, da vel ikke ....den... chef ?

PEDERSEN:

Jo. Jeg må tale med chefen for underverdenen. Bossen. - Vil De føre
mig til ham ?

ORLA:

De må jo være vanvittig menneske !

KAJ:

Han tror, han bare kan gå lige ind og snakke med BOSSEN !

GERDA:

Er du klar over, hvem du taler om ?

BØRGE:

Du har ikke en chance. Du kan godt pille a' !

ORLA:

Hør her, lille postemand: INGEN - jeg gentager - ABSOLUT INGEN
kan uden videre komme brasende og få lov til at tale med BOSSEN !!!

BØRGE:

Med mindre det er vigtigt, altså !

ORLA:

Ja.

PEDERSEN:

Jamen, det er vigtigt !

ORLA:

.,.... Nå , jamen så stiller sagerne sig naturligvis helt anderledes.

GERDA:

Hvorfor sagde du ikke det med det samme ?

BØRGE:

Vi kan følge dig derhen - det er ikke noget problem.

KAJ:

Du behøver ikke at gå - du kan komme bag på min cykel.

PEDERSEN:

Mange tak - det er meget elskværdigt.

ORLA:

Det manglede bare. Undskyld, vi var lidt reserverede, men vi vidste jo
ikke, at det var vigtigt.

KAJ:

Skal vi køre ? - Jeg skal lige ha' pumpet den.

PEDERSEN:

Jeg måtte vel ikke lige låne en telefon ? - Jeg skal ringe til min
assistent og sige, hvor jeg er - sådan så han ikke bli'r urolig.

GERDA:

De kan ta' denne her. Det er den bedste, for den er tilsluttet.

PEDERSEN:

Tak.
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(TLF DREJESKIVE)
KAJ:

Jeg går ud og pumper, så mødes vi bare udenfor.
(KNIRKENDE DØR - fjernt)

ORLA:

Nu kører du forsigtigt, Kaj. - Så vi ikke griser mandens uniform !

PEDERSEN:

...Ja, er det Dem , Madsen .......nå...goddag, fru Sladdervorn ..... måtte
jeg lige tale med Madsen ... nå, men vil De så sige til ham, at tingene
flasker sig. Jeg er på konditori, men får lov til at sidde bagpå hen til
chefen for underverdenen. BOSSEN hedder han .... ja, der er en
forbryder, der kører mig derhen ....... Hvad laver De egentlig i
posthuset, fru Sladdervorn ? - Og hvor er Madsen ? .....Hallo
....Hallooo ? ...Nå, hun er væk. Det var da mærkeligt . Nå, men bare
hun husker at gi' Madsen beskeden.
(RØR LÆGGES PÅ)
Ja, så er jeg klar.

ORLA:

Jeg tror også, Kaj er færdig med at pumpe. - God tur !

BØRGE:

Ja - god tur !

PEDERSEN:

Mange tak. Og tak for hjælpen.
(KNIRKENDE DØR)
Jeg ved ikke, om jeg senere må ha' lov til at vende tilbage og byde
Dem allesammen på en kop chokolade ?!

ALLE:

(JUBEL) JAAAAA !
K E N D I N G
Í──────┐
║
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