El-cyklen

Tekst: Vase&Fuglsang
Cirkusrevyen

En midaldrende kvinde (Jonna) står i sin dagligstue i villaen. Der er en sofa med bord og
en standerlampe. Hun har lige åbnet post der bla. indeholder en brochure med sex-legetøj.
Hun ringer nu op til sin veninde.
Jonna:

Ja, hej Lizzy, det er Jonna. Ja, jeg har fået din invitation til ... hvad kalder du det?...
"frækt homeparty med sexlegetøj". Nej, jeg tror ikke lige det er noget for mig...
nej, det er heller ikke noget for Preben, for den sags skyld. Nej jeg bryder mig
ikke om de der snurrende tingester. Jo jeg har set brochuren, den kom med
posten...den ser også vældig snurrende ud. Nej, og Sussanne kommer også hjem i
denne weekend, så det bliver lidt...Ja, god fornøjelse. Vi snakkes ved. Hejhej, du!
(slutter samtalen, bladrer lidt i brochuren, ryster på hovedet)
Du godeste, hvad folk dog ikke giver sig til!?!

Hun smider brochuren på sofabordet.
Preben:

(OFF) DINGE-LINGE-LING ... så er den samlet!

Hendes mand, Preben kommer nu kørende ind (fra bryggers i KS) på en sort dame-el-cykel.
Han er barnligt begejstet over det tekniske vidunder.
Preben:

Se, Jonna, den kører selv...og jeg træder slet ikke. Hæhæ! Se ... uden fødder!

Jonna:

Ja, og uden hovede. Pas nu på lampen.

Preben undviger lampen og standser. Han hopper begejstret af.
Preben:

(højttideligt) Således! Et stks el-drevet cykel til fruen.

Jonna:

(begejstret) Neeej, hvor er den smart! (peger) Hvad er det for en madkasse på
bagagebæreren?

Preben:

Det er jo batteriet, 250 watt. 5 hastigheder. Du kommer til at blæse op af Valby
Bakke i modvind. Skal du ikke prøve?

Jonna:

Jo, selvfølgelig. Men Susanne kommer om 5 minutter ... med sin nye kæreste!

Preben:

En ny? ... nu igen?

Jonna:

Jo, men den her gang er det alvor, tror jeg. De skal vist flytte sammen.

Preben:

Nånå. Det er da gået stærkt .

Jonna:
Preben:

Ja, så nu skal du ikke skræmme ham væk. F.eks ved at drøne rundt i
stuen som en fransk cykel-klovn. Sæt den der ned i kælderen.
Jojo, selvfølgelig...(trækker cyklen ud i KS)...så cykler jeg lidt rundt nede i
kælderen.

Preben ud. I det samme ringer det på, og den unge datter, Susanne, kommer ind fra DS sammen
med sin nye kæreste.
Susanne:

Hej mor.

Jonna:

Hej skatter, hyggeligt I kommer.

Susanne:

Ja, det er så Mathias ... Mathias, det er min mor, Jonna.

Jonna:

Velkommen til, Mathias ... hvor er det dejligt endelig at møde dig.

Mathias:

I lige måde Jonna. Susanne har fortalt mig en masse om jer.

Jonna:

Nåda! Kun det gode, håber jeg (griner fjollet).
Nå, ta' plads, jeg henter lige kaffen.

Jonna går ud og henter kaffe.
Susanne:

Nå, hvad synes du?

Mathias:

Hun ser da sød ud, din mor. Og så er hun sådan ... frisk i det.

Mathias finder tilfældigvis sexlegetøjs-brochuren på bordet. Han måber.
Susanne:

Ja jeg ved nu ikke ... jeg tror efterhånden går og keder sig lidt.

Mathias:

Øøøøh, din mor keder sig vist ikke ...

Mathias viser brochuren til Susanne, der hurtigt bladrer i den og får noget af et chok.
Susanne:

Hva'... hvad er det?

Mathias:

(peger) Ja, den dér er med... (læser op)... "roterende spids, der vibrerer og
stimulerer."

Susanne:

(flår brochuren ud af hånden på ham) NEJNEJ! Hvad ER det for nogle ting?

Mathias:

Den sorte der hedder "Black Beast"!

Afbrydes da Jonna kommer glad tilbage med kaffen. Gemmer brochuren væk.

Jonna:

Så er der kaffe! Væsgod. (deler rundt) Forresten, I to gætter aldrig, hvad jeg lige
har købt.

Susanne:

NEJ ... det gør vi ikke!

Mathias:

Jeg har måske et bud.

Susanne:

(hurtigt) Nej, du har ej.

Jonna:

Jeg ka' hjælpe lidt ... den er elektrisk ... og har 5 hastigheder.

Susanne:

(stopper febrilsk) Mor, mor, mor... vi er vist allesammen med.

Jonna:

Nå, jeg har måske fortalt det? Ved I hvad, jeg har da også bagt en kage.
(går ud efter kage)

Susanne:

Jeg er helt chokeret. Hun plejer at være så kedelig ... hun går mest op i
madprogrammer.

Mathias:

(har taget brochuren og kigger) Nåja, det er da ikke umuligt, at der kan spændes
et piskeris på spidsen på sådan en black beast, der.

Susanne:

(kigger målløs) Står der 1200 omdrejninger i minuttet?

Mathias:

(nikker) Ja, og "fuld tilfredsstillelse eller pengene tilbage".

Susanne:

(hiver brochuren fra ham og gemmer væk) Mathias, ikke et ord mere om det her...
jeg kan ikke ... min mor findes KUN fra navlen og opefter!

Jonna:

(kommer tilbage med kagen) Så er der jordbærtærte...med flødeskum!

Mathias:

Nøj, den er flot pisket!....AV! (får et diskret los over benet)

Jonna:

Hvor var det vi kom fra? ... nåjo, min nye...

Susanne:

(afbryder) Jatak, den har du nævnt!!!

Jonna:

(glad) Ja, tænk sig engang, det viste sig at jeg sku' op i en 26 tommer!

Mathias og Susanne er begge ved at få kaffen galt i halsen.
Begge:

26 tommer!?!

Jonna:

Ja, det er noget med skridtlængden. Man måler det ved, at man går lidt
ned i knæ, og så ... (rejser sig og viser det)

Susanne:

(afbryder bestemt) Hvor er far?

Mathias:

(for sig selv) 26 tommer, alligevel?!

Jonna:

Godt du sagde det. Vi skal da ha' far herop (råber) PREBEN?!
Ja, han forsvinder altid i kælderen, når der er nyt legetøj i huset!

Susanne:

Så far ved godt, at du har fået en ... elektrisk ... ?

Jonna:

Jaja, det var da hans ide.

Preben kommer glad ind.
Preben:

Hold nu kæft, det er goddaw i den motor. Og Kevlar-gummi!
Den kan du ikke slide den op, min skat!

Mathias og Susanne rækker målløst armene i vejret.
Jonna finder cognac frem. Preben får øje på Mathias og hilser.
Preben:

Nåja, goddag.... Preben Andersen, ja, jeg var lige igang i kælderen.

Mathias:

Hej ... jeg hedder Mathias.

Preben:

Hej Mathias, ja jeg har et lille værksted hvor jeg pusler lidt med lidt
elektronik....du sku' vel ikke kende lidt til el-motorer?

Mathias:

Du mener sådan en ... på batteri?

Jonna:

Det tror jeg ikke Mathias interesserer sig for.

Mathias:

Jojojojojo.

Preben:

Jeg står nede i kælderen og finjusterer ... men ved du hvad, Mathias ...
når den går fra 3. til 4. ... så begynder den ligesom at ryste helt vildt.

Mathias:

Er det ikke ligesom det, der er meningen med sådan en krabat?

Preben:

Jo, men man skal jo ikke ligefrem falde af!

Susanne:

KAGE???

Preben:

Mathias har nok ret. Den skal bare køres til, Jonna.

Jonna:

Jojo, det eneste jeg kan være lidt nervøs for, er om jeg kan styre den.

Susanne:

Om du kan styre den, mor?

Jonna:

Jeg du ved jo, 250 Watt mellem et par gamle husmoderben!

Preben:

Farven synes jeg er et lidt frækt valg.

Jonna:

Ja, jeg tænkte, det ku' være sjovt med en sort til en afveksling!

Mathias:

(diskret til Susanne) Det lyder som en "Black Beast"...AV! (får et los mere)

Preben:

(til Mathias) Min er jo nærmest knækket hvid.... og jo på ingen måde elektrisk.

Susanne:

NEJ OG TAK, FAR ... det er for mange detaljer, det der.

Jonna:

Hvad, Susanne ... du ser lidt bleg ud? Har du spist for meget kage?

Susanne:

Altså... det er første gang Mathias møder jer ... og så skal vi sidde og snakke om alt
sådan noget pinligt...noget!

Preben:

Der er da bare skønt, at der stadigvæk er gang i din mor.

Jonna:

Og jeg kan da bare slå batteriet fra og bruge den helt almindeligt.
Det har jeg da kunnet finde ud af i 50 år!
Nogen der vil ha' en Bailey?

Susanne & Mathias: JATAK!
Jonna skænker Bailey.
Preben:

Da vi var unge, der var der ingen hjælp at hente ... der var det bare om at
knokle derudaf!

Jonna:

(drømmende) Åhja, Preben, kan du huske de somre, hvor vi bare tog
ud i Guds fri natur?

Preben:

Jada, Langeland ... frem og tilbage en hel uge!
Det var dér du endte med røven i vejret i grøften. Ka du huske det?

Jonna:

Det var bare fordi jeg var helt flad....

Preben:

Så mig frem med reservegummi og pumpe løs!

Susanne:

FAAAAAAAAAR!

Preben:

(til Mathias) Kender du det, Mathias.

Mathias:

Jaja....Øøøøh...nej, det kender jeg ikke!

Jonna:

Heldigvis fik vi hjælp af en landmand og hans kone.

Preben:

Ja, man hjalp hinanden med alt dengang.

Jonna:

Og de sku' alligevel i marken og sprøjte, så...

Susanne:

STOOOOP! Er I blevet sindssyge? Hva er det for nogle historier?!?

Preben:

Jamen det passer. Vi har da billeder, hvis I vil se?

Susanne:

VI VIL IKKE SE BILLEDER ...

Mathias:

Jeg ku' måske godt tænke mig at.....

Susanne:

(afbryder) KOM MATHIAS!

Susanne tager fat i Mathias, på vej ud.
Jonna:

Jamen, går I? Hvor skal I hen?

Susanne:

(til forældrene) VI TAGER PÅ HOTEL... FARVEL!

Susanne tager fat i Mathias og løber ud.
Preben:

Hvad skete der lige der? Blev de sure?

Jonna:

Ved du hvad? Jeg tror måske de blev misundelige?

Preben:

Ja, du har nok ret. Men unge studerende har jo heller ikke råd til sådan en cykel.

Jonna:

(tager sin mobil) Det er også synd. Jeg skriver straks til hende.
(taster mens hun læser) "Hej Skat. Ku' se du blev lidt skuffet. Men det skal du ikke
være...far og jeg forærer jer to splinternye modeller."

Preben:

Ja, skriv det!!!

Exit.

