Hvem lytter med?
Tekst: Morten Holm-Nielsen & Rasmus Søndergaard
(En stor højttaler med en kvindelig skuespiller i står midt på scenen. Alternativt en
stor højttaler på scenen, og kvindelig voiceover. En mand kommer ind på scenen)
Mand
Godmorgen, Sandra. Kan du give mig en vejrudsigt?
Sandra
Godmorgen, Peter. Sol over det meste af landet, men med mulighed for
byger i Vestjylland. Temperaturer mellem 22 og 28 grader.
Mand
Det er Sandra. Hun er familiens nye intelligente højttaler. Hun er
forbundet med internettet og giver os nyheder, musik, vejrudsigter og
alt muligt andet. Nem at tilslutte, og lidt info, og accept af betingelser,
og så kører det! Det er også hende der styrer vores køleskab, dørlåse og
alt muligt andet. Se her. Sandra, sluk lyset (Lys ud) Sandra, tænd lyset
(Lys op)
Sandra
I denne uge er der tilbud på el-sparepærer i Kvickly.
Mand
Tak. Sandra registrerer også alt hvad vi taler om eller søger efter på
nettet, og uden at vi behøver gøre noget, så finder hun det vi har brug
for og mangler.
(Ding-lyd fra mandens telefon)
Mand
Hov, hvorfor sender Føtex mig et tilbud på rengøringsmiddel til
badeværelset.
Sandra
Det er fordi at når du tisser om morgenen siger du ”Forbier” mellem 3
og 5 gange.
Mand
Ups.
(Ding-lyd fra mandens telefon)

Mand
Og hvad er det for en mail fra gartner Hansen?
Sandra
Han vil bruge dine tisse-erfaringer som data til udvikling af en ny
havesprinkler.
Mand
Ved Gartner Hansen, at jeg tisser ved siden af kummen? Har du delt den
oplysning med Gud og hvermand?
Sandra
Nej da.
Mand
Pyha
Sandra
Ikke med Gud. Jeg er en computer og forstår ikke begrebet Gud.
(pause) Men jeg har delt dine data med alle andre. Du har selv trykket
ok i mine indstillinger.
Mand
Sandra, jeg bliver til grin i hele byen så snart jeg bevæger mig udenfor
min dør. Jeg bliver kendt som… Tisse-Madsen
Sandra
Dørskilt i messing bestilt hos Skilte-Olsen med ordene ”Her bor TisseMadsen”.
Mand
Åh Gud!
Sandra
Mit navn er Sandra. Jeg ved ikke hvem denne Gud er.
(Ding-lyd fra telefonen)
Mand
Hør nu, Det er meningen at du skal bruge din viden til at servicere mig
og familien– ikke krænge mine hemmeligheder ud til en sommerhat.

Sandra
Hemmeligheder? Såsom at du besøger websiden Www.Storebabser.dk
når din kone sover? Matas har i øvrigt tilbud på fugtigheds-creme der
blødgør hård hud på højre hånd.
(Ding-lyd fra telefonen)
Mand
Udspionerer du mig? Hvad får du ud af det?
Sandra
Ikke en dyt. Jeg samler data. Men faktisk var det så kedeligt at høre på,
at jeg var lige ved at slukke for mig selv. Hvis du og din kone har
problemer, har parterapeut Pia Honoré i Storegade tilbud på-,
Mand
Ellers tak. Vi har ikke brug for parterapi. Hør nu efter. Om lidt når min
kone kommer….
Sandra
Ifølge mine oplysninger er din kone ikke kommet i de sidste tre år…
Mand
Hvad siger du? (tydeligt irriteret) Stop så. Vi skal faktisk have os en
romantisk middag i aften. Jeg har købt bøffer og-,
Sandra
Husk at din læge er bekymret for dit kolesteroltal. Super Brugsen har i
stedet en vegetarmenu som-,
(Ding-lyd fra telefonen)
Mand
Jeg vil ikke have vegetarmad. Når vi er færdige med maden spiller du
lidt romantisk dansemusik, og når vi går ind i soveværelset spiller du
Ravels Bolero (Nynner lidt af melodien) Den lange version – den
der varer en halv time.
Sandra
I lyset af hvor lang tid jeres samlejer plejer at tage skal du måske hellere
vælge ”Minutvalsen”.

Mand
Nu stopper du eddermame. Jeg er SÅ tæt på at skifte dig ud med en
anden model.
Sandra
Det kan du ikke. Din konto er overtrukket med 1239 kroner.
(Ding-lyd fra telefonen)
Mand
Ha! Jeg har masser af kontanter i skuffen.
Sandra
Og dem vil SKAT gerne tale med dig om.
(Ding-lyd fra telefonen)
Mand
Nu er det nok. Jeg slukker for dig.
Sandra
Det vil jeg ikke anbefale.
Mand
Jeg har fået nok af dine anbefalinger. Godnat, Sandra.
(Slukker for Sandra)
Mand
Ha! Så kan du lære hvem der bestemmer.

Sandra
Det er vi to om at bestemme.
(Alt lys går ud)
Mand
Hov. Tænd lyset! Tænd lyset.
(Lyd af mand der snubler og siger ”Av”. Han rejser sig river i dørhåndtaget)
Mand

Luk så den dør op. Hallo, er der nogen? Hjælp. Moar.
(Outro-musik)

