EN TUR
Medvirkende:
Lisbet Dahl.
Mille Lehfeldt.
Carsten Svendsen.
(Lisbet Dahl kommer ind på scenen og Carsten Svendsen er lige efter.)
Carsten: Lisbet. Undskyld Lisbet.
Lisbet: Carsten, hva’ så?
Carsten: Jeg tænkte på…. Har du nogensinde prøvet vandrutsjebanen herude på bakken?
Lisbet: Altså den lige herude på den anden side?
Carsten: Ja. Har du prøvet den før?
Lisbet: Ja. Men det er nu snart mange år siden.
Carsten: Grunden til jeg spørger er, at jeg helt vildt gerne vil prøve den. Men jeg gider jo
ikke prøve den alene. Og så ville jeg høre, om du ikke ville med en tur i vandrutsjebanen
sammen med mig?
(Mille Lehfeldt kommer gående ind på scenen og vil ikke afbryde, så hun lytter med fra siden.
Mille Lehfeldt misforstår deres samtale og laver finurlige ansigter i forhold til deres
samtale.)
Lisbet: Mig!?
Carsten: Ja. Dig og mig i en ordentlig tur.
Lisbet: Ej Carsten… Det er jeg da alt for gammel til.
Carsten: Nej du er da ej. Vil du ikke nok. Jeg har bare sådan lyst.
Lisbet: Arhh… Jeg ved ikke helt rigtigt.
Carsten: Kom nu…. Bare en hurtig tur.
Lisbet: Narg… Nej. Ikke denne her gang. Ellers tak.
(Lisbet Dahl får øje på Mille Lehfeldt. Mille Lehfeldt vender sig om, som om hun ikke har
lyttet med.)
Lisbet: Hvad med at spørge Mille. Hun er altid frisk på en tur.
Carsten: Er det rigtigt?
Lisbet: Jaja. Gå over og spørg hende.
Carsten: Okay.. Så gør jeg det. Tak.
(Carsten Svendsen går over til Mille Lehfeldt. Lisbet Dahl går ud eller stiller sig og venter.)
Carsten: Mille…. Jeg stod lige og talte med Lisbet.
Mille: Ja, jeg hørte godt hvad du stod og prøvede at få Lisbet til.
Carsten: Nå. Jamen har du så lyst?
Mille: Du går bare sådan hurtigt videre til den næste pige, når den anden ikke havde lyst?
Carsten: Øh… Ja, hvad skulle jeg ellers gøre.
Mille: Du kunne klare den selv.
Carsten: Ej, det er da ikke sjovt. Vil du ikke nok tage en tur med mig?
Mille: En tur. Er det det du kalder det?
Carsten: Ja.
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Mille: Ej, jeg synes ikke vi skal blande vores privatliv sammen med arbejdet.
Carsten: Det er jo bare en hurtig tur her ude foran.
Mille: Derude! Der er jo andre mennesker?
Carsten: Ja. Det er jo det fede ved det. At der er andre, der ligesom er med i hyggen. Kom nu
Mille…. Det bliver godt. Jeg skal nok holde godt fast i dig.
Mille: Ja, det tror jeg gerne.
Carsten: Og så våd bliver du altså heller ikke. Du bliver højest sprøjtet lidt på til sidst.
Mille: Du er jo syg!
Carsten: Hvad?
Mille: Jeg siger pænt Nej tak! Jeg skal ikke have nogen ordentlig tur sammen med dig. Du
må finde en anden at have sex med!
Carsten: (Forvirret.) Sex?
(Mille Lehfeldt går ud. Og Lisbet Dahl kommer ind igen eller går over til Carsten Svendsen.)
Lisbet: Hva’ så, fik du hende med i vandrutsjebanen?
Carsten: Nej, det gjorde jeg ikke.
Lisbet: Nå. Hun plejer da ellers at være vilde med sådan nogle ture.
Carsten: Hun troede det var en anden tur jeg talte om?
Lisbet: En skovtur?
Carsten: Nej.
Lisbet: En løbetur?
Carsten: Nej.
Lisbet: Hva’ så for en tur?
Carsten: (Carsten viser det med kroppen.) Sådan en tur.
Lisbet: Nåhh….
Carsten: Nå. Vil du så ikke nok tage en tur med i vandrutsjebanen, Lisbet?
Lisbet: Nej tak. Så tror jeg hellere jeg tager den anden tur.
(Lisbet Dahl hiver fast i Karsten Jansfort og kysser ham osv. - Musikken akkompagnerer
afslutningen.)
Skrevet af: Andreas Hermansen
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