Seks om dagen
Af Søren Anker Madsen
(REGI: Mand med briller kommer ind til lægen)
Læge:

Kom inden for, Hr. Nielsen …

Mand:

Tak tak.

Læge:

Nåh, hvad kan jeg hjælpe dig med?

Mand:

Jeg har et alkoholproblem.

Læge:

Nåh, det lyder bekymrende.

Mand:

Ja, det er slet ikke godt.

Læge:

Hvad er problemet?

Mand:

Jeg drikker alt for lidt.

Læge:

Øh … for lidt?

Mand:

Ja, der kan gå måneder, hvor jeg slet ikke får en genstand.

Læge:

Men … det er da godt nok?

Mand:

Nej nej, den er helt gal. Jeg glemmer det simpelthen i hverdagen.

Læge:

Jeg forstår ikke helt?

Mand:

Jeg har utroligt svært ved at nå op på de 14 genstande, som Sundhedsstyrelsen anbefaler om
ugen.

Læge:

Jamen … øh, det er jo …

Mand:

F.eks. kom jeg i tanke om i søndags, at jeg kun havde fået et enkelt glas vin hele ugen. Så sad
jeg der og forsøgte at kvæle 13 genstande søndag eftermiddag med det resultat, at jeg
kastede op og tissede i sengen.

Læge:

Det er jo MAX 14 genstande om ugen!

Mand:

Det er sgu da også mange, hvis man kommer lidt sent i gang.

Læge:

MAX … ikke minimum. Man behøver ikke drikke 14 genstande hver uge. Det er meget bedre
at lade være.

Mand:

Aha! Det er nyt for mig … er du sikker på det?

Læge:

Helt sikker!

Mand:

Hold kæft, hvor dumt! Vil det sige, at der heller ikke var nogen grund til at skille os af med
bilen?

Læge:

Bilen?

Mand:

Min kone og jeg blev enige om, at det ikke er noget for os det der med, at man kun må køre
med en genstand i blodet.

Lægen:

Det er også helt forkert.

Mand:

Ja, jeg kan simpelthen ikke lide at føre motorkøretøj, når jeg er halvsnalret.

Læge:

Jamen nej … det er HØJST én genstand i blodet. Man skal ikke nødvendigvis have en
genstand, før man starter bilen!

Mand:

Pis! Det var ellers en dejlig Toyota.

(REGI: Lægen griner)
Læge:

Måske vi hellere skal tjekke dit syn, så du liiiige kan nærlæse de love og anbefalinger
ordentligt.

(REGI: Manden tager brillerne af og pudser på dem, mens de begge griner)
Mand:

Ja, ha ha … det kan da godt være, at jeg bare er halvblind!

Læge:

Ha ha ha, Sundhedsstyrelsens gamle slogan om ”SEKS OM DAGEN” handler jo også om at
spise frugt og grøntsager.

Mand:

Hva’ ba?

Læge:

Ja, seks om dagen, handler jo ikke om, når du ligger med din hustru hjemme i
dobbeltsengen. Altså at det er usundt at have sex om aftenen.

Mand:

HVAD?

(REGI: Manden rejser sig pludseligt op og begynder at gå)
Læge:

Er der noget galt?

Mand:

Min kone skal edermame også have tjekket sit syn, for ellers har hun taget røven på mig …

