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7.b       Tekst: Vase/Fuglsang 
       Cirkusrevyen  
 
Det ringer ind. En lærer har 7b i seksualvejledning. Han har nogle plancher han kan rulle ned 
undervejs. Han vil gerne dele ud af sin personlige erfaring, men er -fornemmer vi hen ad vejen- selv 
lidt...nåja...tyk bag ørene. 
  
Ja, 7b...shyyy...så sætter vi os ned...shyyy! Godt. 
Vi  skal jo ha' dobbelttime i sexualvejledning... 
(han trækker en planche ned med et billede af blomster og bier) 
Så sku' vi så ikke bare begynde med begyndelsen: "blomsterne og bierne"...(kigger skælmsk)  
Nej, det var bare for sjov!  
Den gamle historie går vist ikke i en tid hvor man på en helt almindelig tankstation kan 
møde porno i øjenhøjde og for sølle 49 kr. faktisk få 2 DVD'er + en medfølgende... 
(opdager hvor han er på vej hen) 
Nej! For det er jo så at falde i den anden grøft. 
(ruller gardinet op igen) 
Det jeg tilbyder, det er den gyldne middelvej. Sober information og allervigtigst den 
menneskelige erfaring man har efter 22 års ægteskab...ikke mindst erfaringerne fra den 
tidlige del af ægteskabet. 
For sex er jo ikke et spørgsmål om læderhætter og gummiapparater. Hængelåse og 
flodhestepiske og...de der klemmer man kan sætte på sine.... 
(opdager hvor han er på vej hen) 
Nej,! Sex er først og fremmest en sjælden smuk ting mellem to mennesker. 
Nogen gange endda rigtig sjælden...men stadig smuk...ingen tvivl om det! 
 
Godt, det hele begynder jo med.... 
(hiver planche ned med kliniske billeder af kønsorganerne) 
Hvordan er mand og kvinde skabt? Og hér bør man kalde tingene ved deres rette navn. 
Derfor kalder vi mandens forplantningsorgan for..."tisse-Leif" og kvindens: "tisse-Åse". 
Her er de afbilledet hver for sig....som de desværre oftest optræder...men det  virkelig 
spændende øjeblik...som man iøvrigt ka' se frem til ubegribeligt længe....ja, det ser vi først 
her.  
(hiver planche ned, klinisk billede at et samleje) 
...hvor "tisse-Leif" så kommet på besøg hos "tisse-Åse". Sådan. 
Det kan han så være et par gange om dagen, eller en gang om ugen....ja, der kan  også gå 
flere måneder imellem, selvom man må mene at en klokkeklar onsdagsaftale  
da for pokker må betyde, at man som minimum... 
(opdager hvor han er på vej hen) 
 
Nej! Hvor kom jeg fra? Jo...kunne Leif nu få lettet...eller klare sagerne uden Åse.  
Eller omvendt, selvfølgelig. Men lad os nu holde fast i Leif.  
Jo, det kunne Leif i princippet godt...alt han har brug for er en livlig 
forestillingsevne...alternativt en effektiv internet-forbindelse...ikke sådan en langsom 
bredbåndsforbindelse  hvor en ganske lille film for fanden tager dage at down... 
(tager sig i det) 
Nej! Pointen er:  Det at udforske sin egen krop, det er naturligt....det er stimulerende....det 
er måske i længden lidt trættende....men nej....det er en udmærket start på seksuallivet, og 
her er det så vigtigt, at man accepterer sin krop som den er....er glad for det Gud nu én 
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gang har givet een, og ikke smider en formue ud på en total ubrugelig vacuumpumpe man 
har bestilt pr. postordre...som så ikke engang virker som lovet på brugsanvis....! 
(opdager hvor han er på vej hen, kigger på sit ur) 
Uhada, det ringer snart... så er vi kommet til prævention og der ka' jeg anbefale drengene 
altid at have en pakke af disse til evt. nødssituation. (viser en pakke) De har hjulpet mig 
mange gange...senest i forgårs, hvor jeg havde en vandhane hvor pakning var 
gået....nej...men der findes også andre foranstaltninger.... min kone har i mange år brugt P-
piller.... selvom jeg har forklaret, at skal man vinde i lotto, kræver det sguda som 
minimum at man indløser kuponen.... 
(det ringer, børnene ud, han råber efter dem) 
Nå, vi fortsætter efter frikvarteret...jeg lader bare tisse-Leif hænge så længe! 
(kigger sørgmodigt på planchen) 
Det er han såmænd så vant til. 
 
Exit. 
 
 
 
 


