Sidste kapitel

Tekst: Vase&Fuglsang

Et midaldrende ægtepar ligger i sengen. Manden læser konen gætter kryds&tværs.
Konen:

Mogens?

Manden:

Mmmmmh.

Konen:

Hjælp mig lige her. Natlig aktivitet mellem mand og kvinde.
7 bogstaver....Starter med "sam"...

Manden:

"Sam"? Natlig aktivitet? Hva' søren ka' det være? Sam....Sam???

Konen:

Ja, jeg er også blank. Sam...?

Manden:

Mellem mand og kvinde....om natten....(lyser op) Nååååeh!
(peger på ham og konen, og griner) SAM-TALE!

Konen:

(noterer) Ja, selvfølgelig..."sam-tale"....hva' ellers?

Manden begynder at læse videre, men pludselig er der noget der rører på sig
under hans dyne. En ordentlig bule vokser frem.
Manden:

(beklemt) Øøøh...du, Jytte!?

Konen:

(læser videre) Jaeeeh?

Manden:

Der er noget der bevæger sig!

Konen:

Hvad?

Manden:

Ja, noget under dynen!

Konen:

Under dynen? Du har vel lukket katten ud?

Manden:

Jaja.

Konen:

Jamen, hvad kan det så være?

Manden:

Det ved jeg da ikke!

Konen:

Så prøv at kigge efter!

Manden kigger ned under dynen. Bliver temmelig overrasket.
Manden:

(synker en klump) Du milde himmel!
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Jeg tror sørme jeg har fået....(peger ned)
Konen:

Hvad har du fået?

Manden:

Ja, hvad pokker er det nu sådan én hedder...
det er sørme så længe siden...enøøøh...øøøhh...åååh....

Konen:

Hvor mange bogstaver?

Manden:

7-8 stykker tror jeg! Ender på 'tion'.

Konen:

Har du fået "pension"...allerede?

Manden:

Erektion!!! Dér var den.

Konen:

(skeptisk) Erek....må jeg se?

Manden letter på dynen og konen kigger derned.
Konen:

Sørme ja...den er god nok...men hvorfor nu det???

Manden:

Ja, hvor skulle jeg vide det fra? Det er da mange år siden, sidst.

Konen:

Gør det ondt?

Manden:

Nej, men det er da pokkers ubelejligt.. jeg er kommet til det sidste
kapitel...og nu ka' jeg dårligt bladre og....
(viser hvordan han må løfte bogen)

Konen:

Er der ikke noget vi ka' gøre?

Manden:

Øøøøh... jo, men nu skal vi da lige tænke os om, så ....der foresvæver
mig noget om at vi plejede at foretage os et eller andet.....nej, den er
væk...jeg ka' ikke huske det!

Konen:

Jo, var det ikke noget med at vi...øøøh...nej,
jeg kan heller ikke huske det.

Manden:

(får en idé) Vent lidt....prøv at klø mig på ryggen.

Konen:

Tror du, det er det?

Manden:

Det er et forsøg værd!
Og jeg vil altså så gerne nå det sidste kapitel.

Konen nikker og begynder at klø ham på ryggen.
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Manden:

Jaja...lidt længere nede...jaja...det er godt...og så lidt til
venstre....nemlig...uh, det er godt dér...sådan ja....bare gå til
den...sådan!...ja...jajajaja....jaaaaa! Tak, det var dejligt.

Konen holder op med at klø.
Konen:

Var det godt?

Manden:

Ja...det var fint.....(kigger på bulen).....men det var ikke det!

Konen:

Sku' vi ringe efter en vagtlæge?

Manden:

Nejnej, lad os nu lige tænke os lidt om. Det var noget vi
gjorde om onsdagen...eller var hver 2. onsdag.

Konen:

Nej var det ikke første onsdag...?

Manden:

...i ulige måneder? Jo!

Konen:

Det kan være det er dig der skal gøre noget?

Manden:

Mig? Ja, det kan da godt være...hvad?

Konen:

Tjaaaa?...øøøh...prøv at røre ved min nakke.

Manden:

Ja, hvorfor ikke....

Manden masserer konens skuldre.
Konen:

Jaja...det er godt det der...åhja....og så lidt massage....
ja...lidt længere ind mod midten...

Manden:

Hér?

Kvinde:

Jaja...lige dér...nu tror jeg jeg ka' huske det...jaja...

Manden:

Ja, der er også noget hér der begynder at dæmre...
Jeg tror sgu vi er på rette vej...

Konen:

Nu må du ikke holde op Mogens....lidt hårdere...sådan, ja....Jaja, det
er rigtig godt det dér...den er ved at være der
nu...åhja....åhja...ÅHJA...ÅHJA...JAJAJAJA.....nu kommer den!
JAAAAAH!

Manden:

Hvad var det så der kom?

Konen:

Det var min hovedpine!
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Manden:

(lettet) Hovedpinen, selvfølgelig. Og se nu bare hér....

De kigger ned. Bulen sænker sig.
Manden:

Sådan! Fuldstændig som i gamle dage.
Og jeg kan nå det sidste kapitlel.

Begge: Godnat!
De kysser hinanden. Konen vender sig om og lægger sig til at sove. Manden læser
glad videre i bogen. Tæppe.
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