
Monolog: 

Den italienske brobygger. 

En mand kommer ind på scenen i arbejdstøj og arbejdshjelm. Han er italiener og hedder Luigi og taler med 
italiensk accent. 

Luigi kommer glad ind på scenen. Buongiorno  alle sammen jeg hedder Luigi og er fra Italia. 

Jeg er chef konstruktør på ny Storstrømsbro. 

Jeg vil gerne fortælle min historie, jeg er uddannet pizza bager i Italia. 

Så i spørge jer selv, når han er er dresset op i det her tøj han ligner slet ikke pizzamand. Jeg fortælle jer  
hvordan luigi blive chef konstruktør på Storstrømsbro. 

Jo ser i jeg lave en fin bro af pizzadej og pasta til en meget stor erhvevsmand i italia. Han have fødselsdag. 

Vi alle kalder ham gudfar. 

Men jeg bygge fin bro af pizzadej og pasta,… Desværre den braste sammen efter 5 minutter. 

Men gudfar sagde til mig det var en fin bro Luigi, jeg gerne give dig et job i Danmark, du skal være chef 
konstruktør og bygge en fin ny bro i Danmark. 

Men jeg ikke finde ud af det jeg ikke ingeniør jeg er pizzabager. 

Hva nu hvis bro i Danmark brasser sammen når den er bygget færdig. 

Men gudfar si`r. Den bro skal bare holde til i er taget hjem igen, så vi bare tage hænder ud til side og sige. 

( strækker hænder ud til begge sidder og ser uskyldig ud) No comprendo det kan vi ik forstå. 

Men gudfar si`r du ikke være bange og så han  fortælle mig en historie. Luigi han sir. Jeg kende en som har 
været pædagog i bambino have. En dag han hænge en lampe op for min mama, det var en fin lampe den 
hang rigtig godt. 

Når man tændte den på kontakt sprang alle sikringer i hus, men den var flot hængt op. 

Jeg til byd ham job på nyt tog til danskerne, så han blive chefingeniør på ic4 tog. 

Så jeg tilbyd dig job du ikke kan sige nej til. 

Og hva hvis jeg sige nej. 

Så du ende på meget dybt vand, med klods om ben. 

Nu jeg sige klods om ben 

I har også her i Danmark en mafia... De kalder sig arbejdstilsyn. 

De kommer med forslag… Hvis du ikke gøre som vi siger, du falder ned fra bro. 

Nå men jeg må videre. Jeg har en bro der skal bages færdig, jeg må om og røre lidt i beton.  Ciao ciao. 

 

Af 

Steen Ove Nielsen 


