Helt almindelig
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Bodil kommer ind. Hun er sexolog af den ganske usexede slags. Hun har en lille bog
med.
Godaften jeg hedder Bodil Andersen, og I har sikkert gættet det på min udstråling...
Ja, jeg er sexolog! Og nej, I er ikke de første der forveksler mig med Joan Ørting.
Det sker hele tiden. Joan og jeg, vi gik faktisk på hold sammen på sexolog-studiet.
Vi supplerede hinanden fantastisk godt. Jeg var stærk så'n i det teoretiske. Og Joan
hun var stærk i lårmusklerne. Teori og praksis. Jeg er fuld af teori. Og Joan har en
praksis.
I en tid hvor man næsten ikke kan åbne fjernsynet uden at blive væltet over af
mystisk erotik, har jeg valgt at beskæftige mig med en niche, som jeg kalder...helt
almindelig sex. Ja, det er der ikke mange der bruger mere.
Men vi er stadig nogle der foretrækker "slukket lys" og "fast ugedag".
I helt almindelig sex er det fx helt fint at et samleje varer
3-4 minutter...(pause)...ligesom det også er helt okay, at det nogengange går vildt
hurtigt.
Jeg arbejder udelukkende ud fra egne erfaringer...gift med Torsten gennem 26 år...
- og de erfaringer har jeg har så samlet i denne sex-håndbog.
(viser bog) Et opslagsværk på 8 sider.
Jeg har valgt at kalde den: Hverdags-sex....en hurtig indføring".
Første kapitel i min bog...som også er første side...handler om forspil.
Nu sidder der måske nogen og tænker: Forspil? Bruger man det i almindelig sex?
Ja, det kan man godt...Torsten og jeg har fundet en lille metode hvor vi bruger
knytnæven. (viser en knytnæve og bruge huskereglen om 'månedernes længde' ved at
tælle på knoerne)
Sådan at januar har vi forspil, februar har vi ikke forspil, marts har vi forspil...osv. i
den dur. Og ja det er klart... det giver da forspil både juli og august.
Ja, det er nogen rigtig lange sommermåneder.
Og hvad kan sådan et forspil så være? Ja, Torsten kan godt li' at varme op med en
såkaldt 69'er....Det er en pizza med pepperoni og ananas.
Ja, jeg forstår heller ikke det der med ananas på pizza, men smag og behag.
Så har jeg også et afsnit, der handler om den helt almindelige krop. (bladrer i bog)
Der er illustrationer af mig selv og Torsten. Og ja, det er kroppe som Gud har skabt
dem...med lidt hjælp fra Jensens Bøfhus og Toms chokoladeskildpadder.
Almindelige kroppe som vores er ikke skabt til lagen-akrobatik. Jeg ved godt at andre
sexologer prædiker Tantra-sex. Men det vil jeg gerne advare imod.
Især stilling 42: "Tranen og Påfuglen". Hos os blev den til " Hvalen og Klumpfisken".
Frygtelig oplevelse. Torsten går stadig til kiropraktor!
Vi har også prøvet 'sex under vand'. Det var heller ikke nogen succes. Jo, Torsten
kunne såmænd fint holde hovedet under vand de der 30 sekunder...men til gengæld
må vi ikke længere komme i Bagsværd svømmehal. Ærgeligt!
Under kapitlet "erotisk undertøj" punkterer jeg myten om at det skulle

pifte stemningen i soveværelset lidt op. (ryster på hovedet) Nej, tværtimod.
Vi har prøvet. Torsten havde købt en fuldstændig gennemsigtig bodystocking til mig.
Og jeg går også ud på badeværeslet og tager den på, men der finder jeg så ud af, at
der er fejl i syningen... der er simpelthen hul i hele bunden. Det synes jeg er dårligt
håndværk...så jeg vælger ikke at tage den på og kommer så ind i bar figur i stedet.
Og der er det så Torsten siger: "Hold da kæft, for 199 kroner ku' de da godt ha'
strøget den først!".
Ja, der røg stemningen så i både marts og maj. (viser lige på knoerne)
Selv synes jeg "en hurtig indføring" er bedst omme bagi...(pause)...ja, bagi bogen
selvfølgelig! På side 7 svarer jeg på spørgsmål jeg har fået fra helt almindelige
mennesker...fx: den her: Er det naturligt at kvinder har et elektrisk apparat bagerst i
skabet som mænd ikke kender til?...Ja, det kaldes en støvsuger.
Så er der én der spørger om jeg kan anbefale"sexlege og rollespil". Og nej...det må
jeg advare imod. Vi opgav for flere år siden, da vi havde prøvet den der kaldes
"taxaturen". Kender I den? (kigger ud på pub, ingen reaktion) Nå ikke, dejligt at høre.
Det der sker er, at vi sidder ude i Opelen i carporten. Torsten sidder på forsædet med
taxakasket og jeg er så kunden på bagsædet, der har glemt pengene. Så er ideen, at
jeg løfter op i kjolen og spørger, om jeg kan betale i "naturalier".
(illustrerer og ryster på hovedet)
Ja, det er der nogen der tænder på....ikke os. Torsten vendte sig bare rundt og sagde:
"Det' godtnok en stor een den dér....du har vel ikke mindre".
Der røg stemningen igen.
Det er meget inspirerende at snakke med jer iaften, men det er jo altså torsdag i
august, så... (peger på sin kno)...Torsten er ved at rigge til derhjemme.
Og nej bare roligt, det er ikke SM....det er helt almindelig MS.
(nikker) Medlidenheds-Sex!
Exit.

