En vise om parforhold, opmærksomhed og sexdukker
(Scenen er tænkt som at kvinden enten synger eller reciterer over musik. Er lavet på melodi: Tag og
kys det hele fra mig. A= vers, C= Omkvæd, B= Bstykke)
(Scenen er tænkt som en sofa, hvori en ældre mand sidder og ser tv og slet ikke bemærker kvinden)
Kvinden synger:
A:
Det er meget muligt at der findes par
Som har kendt hinanden læng’re end vi har
(men) ingen par kan måle sig med os på lidenskaben
for her sker slet ingenting, I dobbeltsengen
C:
Glor TV dagen lang
10 timers sportsprogram
Nok engang
Tag og sluk det hele fra mig
WM i fodbold gir
Ik’ plads til sofar lir
For en ti’er
Tag og glem det hele fra mig
B:
Hvad med en film som handler om romantik?
Måske Titanic eller klassisk musik?
C:
Det sker bar’ ikke her
Prøv øl og flæskesvær
Og sure tæer
Tag og vask det hele fra mig
A:
Tro nu ikke at det altid var sådan
Jeg kan huske da han var en lysten mand
Åh, han ku’ forføre lige til jeg dåned
Men det vared sådan cirka godt en måned
C:
Så brændte lysten ud
Og vores Pizza bud
Er nu gud
Tag og æd det hele for mig

B:
Om det’r mit hår eller mit undertøjs valg
Opmærksomhed fra ham er ikke til salg.
C:
Så nu er det sku slut
Han får en substitut
Narresut
Tag og fuck det hele fra mig
nu si’r jeg pænt farvel
Jeg har en date med Keld
Tinder held
Hej, godnat, vi ses på Tinder…(eller gentage Tag og fuck det hele fra mig eller alternativt blot sige
farvel Hans)
Kvinden sætter en sexdukke – helst en af de moderne, som ligner mennesker, i sofaen og går.
Manden bemærker fortsat ingenting… Efter et stykke tid siger manden:
M: Laver du kaffe?... Nej det er det sædvanlige med dig, men så laver jeg kaffen… igen… hrmfff
(rejser sig og går og opdager ingenting)

