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6. december
LYD:
╔══════════════════════════════════════════════╗
║
║
║
TLF-RINGEN, TLF-KLIK (rør lægges på)
║
║
TLF-LYD TIL DAMEN
║
║
DIVERSE DØRÅBNINGER
║
║
TELEX-TIKKEN
║
║
JULEPOSTHUSETS DØRKLOKKE.
║
╚══════════════════════════════════════════════╝
(FORTSÆTTELSE FRA DE MASKINSKREVNE SIDER, DER NÅEDE TIL
SIDE 4, SOM OVENNÆVNTE ÉT-TAL ER UDTRYK FOR)
DAMEN:

...og med bånd om, ikke. Det er heller ikke til. Og man kan jo heller
ikke ha' dem til at tosse frit rundt under træet , vel ?

PEDERSEN:

Næææææ....

DAMEN:

....fordi mens man synger julesangene.

PEDERSEN:

Jeg tror desværre, jeg bli'r nødt til at lægge på nu.......

DAMEN:

Jamen, skal jeg slet ikke gætte ?

PEDERSEN:

Gætte ?

DAMEN:

Ja, hr Hjorting - nu skal De spørge mig om noget, som alle ved .

PEDERSEN:

Skal jeg det ? - Men jeg er ikke hr.....

DAMEN:

Først frk. Klokken og så spørge !

PEDERSEN:

......æhm..jo ! - Ved De......De skulle vel ikke vide......

DAMEN:

Ja ?

PEDERSEN:

.....Hvor er julemandens breve ?

DAMEN:

Ha ! - Det ved jeg ! - De er på juleposthuset !!!
Jeg vil gerne ha' en med julesange .

PEDERSEN:

En vaffor en ?

DAMEN:

En plade ! - Jeg har vundet en LP !
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PEDERSEN:

Hør nu her ! - Jeg er ikke Jørn Hjorting ! - Jeg kom bare til at ...... ta'
telefonen .....

DAMEN:

Aha ! - Georg Julin ! - Husk nu at sende pladen, der er sikkert andre,
der gerne vil til . Farvel. -Karl !!! - jeg har vundet en.......
(KLIK)

PEDERSEN:

Pyha. - Det er drøjt at være ansat her. Og nu skylder jeg damen en
plade - og jeg aner ikke, hvem hun er.
Men hun troede også, at julemandens breve var på juleposthuset. Og
det er de ikke !
Jeg må ha' sendt den efterlysning. - Radioavisen !
(DØR ÅBNES. - HAN SKIFTER LOKALE)
Bare der dog var nogle mennesker på de her lange gange. Så jeg ku'
spørge, hvor radioavisen er.- Måske er der.....hov ! - Hvad er det ? Der er en, der synger ......
SANGEN OM RADIOAVISEN
(MEL. "POSTEFFEKTIVITETSSANGEN")

OLE FLODBYE:

Er der
født en kattekilling har fru Olsen fået tvilling er der vrøvl i Storebælt med skrueisen.
Er din
farmor sneet inde er der jul i Kerteminde kan man høre det i radioavisen.
Vi fortæller, hvad vi hører vi har meget lange ører som vort radjoråd forlanger, at vi vasker.
Vi har
meget nyt at melde,
og vi elsker at fortælle
det, der undrer dem, vi altid overrasker.
- Vi er landets allerstørste sladdertasker.
Og når juletræets fugl
daler stille ned i skjul,
ved vi, det er blevet jul og så be'r vi bonde, bybud, kusk og greve
(om) at fortælle os om julemandens breve !.
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(DØR ÅBNES)
PEDERSEN:

Undskyld, jeg forstyrrer. - Men er det her radioavisen ?

OLE FLODBYE:

Hvor længe har De været ansat her ?

PEDERSEN:

Jeg er skam ikke ansat her .

OLE FLODBYE:

Nå - det var underligt. - Hvorfor vidste De så ikke, om det her er
radioavisen ?

PEDERSEN:

Det ved jeg heller ikke !

OLE FLODBYE:

Det ved De heller ikke ??! - Mig lurer De ikke. - De er ansat her !

PEDERSEN:

Nej - jeg ville bare bede om lidt hjælp .

OLE FLODBYE:

Vi hjælper altid gerne en kollega ! - Spørgsmålet er blot : Med hvad ?

PEDERSEN:

Jeg ville gerne sende en efterlysning.

OLE FLODBYE:

Javel så. - Hvem er det, der er blevet væk ?

PEDERSEN:

Det er ikke nogen "hvem" - det er ....julemandens breve. - Og jeg
ville gerne .....

OLE FLODBYE:

Hvad siger De ? - Er julemandens breve blevet væk ! - Det er en
sensation - ryd forsid....æh..ryd program 1.

PEDERSEN:

Nej ! - Det må endelig ikke slippe ud ! - Der er ingen, der må vide det !
- Det er meget flovt. For mig. Fordi jeg er nemlig postmester på
Juleposthuset - og det hele er min skyld .

OLE FLODBYE:

Det er synd. - Jeg er sikker på , det ikke er med vilje.

PEDERSEN:

Nej - jeg er bare en idiot .

OLE FLODBYE:

Det kan De ikke gøre for. - Men hvordan vil De ha', at jeg skal
efterlyse brevene, når jeg ikke må sige, at de er væk ?

PEDERSEN:

...æh....kunne De ikke bare sige: "En masse breve " ? - Eller "en stor
bunke" ?

OLE FLODBYE:

...jo...det er jo ikke sådan, vi plejer.....

PEDERSEN:

Julemandens breve plejer heller ikke at være væk !
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OLE FLODBYE:
PEDERSEN:

Det har De ret i. - Hvad skal folk gøre, hvis de finder brevene ?
Så skal de ringe til Juleposthuset eller nærmeste postindleve..... nej kun til Juleposthuset. - Der er ingen, der må vide, hvad der er galt .

OLE FLODBYE:

Glimrende. Jeg har, hvad jeg skal bruge - men nu må De gå. Jeg skal
øve mig i at læse efterlysningen op.
Her er radioavisen. Vi bringer en efterl....

PEDERSEN:

Så smutter jeg hjem på Juleposthuset til overassistent Madsen. - Og
venter på, om der ikke snart er nogen, der ringer.

OLE FLODBYE:

Ssssshhh - jeg øver mig .HER er radioavisen.
(DØR LUKKES)
Nej så hellere : Her ER radioavisen ! - Eller måske: "Her er
RADIOavisen"........Og dog - nok hellere : "Her er ...." Ih, hvor er det
svært ... "Her er radioaVIsen." - Neeeej - det er heller ikke helt godt. Hvad så med ........
(HAN FADES NED. VI HØRER JULEPOSTHUSETS
DØRKLOKKE)

PEDERSEN:

Madsen ! - Så er jeg tilbage ! Tænd for radioen ! -. Bare vent - vi har
julemandens breve tilbage, inden De kan nå at tælle til med det VUPS !
.......Madsen......hør, hvad er der i vejen ?

MADSEN:

Den er helt gal, postmester. Helt gal. - Jeg er en idiot !

PEDERSEN:

Kun når jeg ikke selv kan være her .

MADSEN:

Jeg er en idiot.
(K E N D I N G )
╔═══════════════════════════════════════
═════════╗
║
╔════╗
║
║
║ ║
║
╚═══════════════════════════════╝
╚═══════════╝

