Bier og blomster og betweenere

IDE: Far vil være sød og fortæller datteren om sex, selv om han ikke er glad for det. Han vrider og vender sig
ved det.

Far
Åh, lille Alvilda?
Alvilda
Ja, søde far
Far
Jeg kan se, at I havde seksualundervisning i går?
Alvilda
Nej, vi havde vikar, far, og han kendte ikke noget til sex.
Far
Ikke det?
Alvilda
Nej. Han sagde, at han havde været gift så længe, så han var ikke så meget inde i det mere.
Far
Nå, nej, men så må du hellere komme her, lille Alvilda, så skal far fortælle dig om bierne og blomsterne.
Alvilda
Ja, fortæl endelig, lillefar.
Far
Jo, ser du. Om foråret, når bøgen springer ud, og alt pibler frem, begynder bierne at flyve fra blomst og til
blomst…
Alvilda
Og de stikker!
Far
Kun, hvis man driller dem. Ellers gør de ikke noget, for de vil allerhelst bare flyve fra blomst til blomst og
bestøve. Og så, ja, det er nærmest sex.
Alvilda
Men lidt støvet og kedelig sex, vil du ikke sige det, far?

Far
Nej nej, slet ikke, meget naturlig og smuk sex. Når du bliver en bliver stor pige, så…..
Alvilda
Ellers tak, lille far.
Far
Nå, nej, men det er også for tidligt…
Alvilda
Hvor meget skal man drille bien, før han stikker. Lidt striptease? – datteren kravler udfordrende på en
usynlig striptease pole.
Far
Nej, nej, ikke noget med at stikke og drille. Den lille flittige bi flyver fra blomst til blomst med sin snabel,
som den så…
Alvilda
… laver helikopteren med! – datteren svinger med underlivet, som om hun lavede helikopteren
Far
Nej, det kan den da ikke. Hold nu op. Bien dypper snablen – faren krymper sig - i blomstens duftende nektar
Alvilda
Nååå, og så gi’r blomsten en guffer som tak?
Far
En guf? Nej, hvad er nu det? Hør igen: Den lille bi bestøver den fine blomst ved at ryste bagdelen,
Alvilda
Ah, fedt, den twerker – datteren viser hvordan.
Far
Ja, det kan man måske godt sige. Den skal have de små pollen af alle de hår, den har på kroppen
Alvilda
Så bien tager i byen med pelset måtte?
Far
Nej, altså: blomsten er fuldstændig ligeglad med hår. Den vil bare have biens pollen
Alvilda
Så bien er blomstens ’Sugar Daddy’. Sådan en har jeg mødt på nettet.

Far
Altså, Alvilda. Jeg vil jo nødig missionere, men..
Alvilda
Ja, jeg har også hørt, at missionæren er kedelig.
Far
Men du skal vide, at når du en dag skal være en blomst, så kan man få børn
Alvilda
og svamp, hivert, dryppert, clamydia, Okker Gokker Gonokokker, vorter, aids, syf og...
Far
Stop stop. I har da vist haft sex i skolen? Har klasselæreren fortalt jer alt det?
Alvilda
Nej, for hun siger, at det giver for meget uro i klassen, når vi har sex
Far
Kan I da slet ikke sidde stille?
Alvilda
Nej, lille far, da ikke når vi har sex.
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