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Leasing griber om sig. Flere og flere biler leases – og ligeså med anden mekanik/elektronik…
Snart breder det sig måske endnu mere…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------På scenen står en præst ved en skrivepult (eller lignende) med en kirkebog i hænderne.
Ind kommer Aksel - en af sognets yngre mænd.
Aksel:

Goddag pastor. - Har du tid et øjeblik?

Præst:

Goddag Aksel! - Jamen naturligvis! - En guds tjener har ALTID tid til sine sognebørn.
Kom nærmere, kom nærmere… Og hvad kan jeg så gøre for dig min ven?

Aksel:

Jeg vil gerne bestille tid til en vielse. Ja, Anna og jeg har besluttet at gifte os.

Præst:

DET ER DA VEL LØGN? – DET MENER DU IKKE! - En vielse er det rene gift for et
vidunderligt parforhold… Er du overhovedet klar over, hvad du siger ja til?

Aksel:

Ja… til Anna … velsagtens…

Præst:

Ja og til en fandens masse bøvl og bavl og uforudsete udgifter resten af dine dage…
DET GØR DU BARE IKKE!

Aksel:

Jamen … er det da ikke din opgave at vie sognets folk - og VELSIGNE os – og sådan noget?

Præst:

JO! … Og DESVÆRRE!
Parrene vælter storsmilende ind i kirken. De siger JA og AMEN og lover at følge hinanden i
tykt og tyndt. Velsignelsen holder lige til de kommer ud af kirken. … Så bliver de skilt!
Et halvt år efter kommer den ene forhutlede halvdel slæbende med en kasseret halvdel fra et
andet kuldsejlet ægteskab – og sådan kører det bare i ring konstant.
– Lyksalige er kun de, der har nået at KEDE hinanden til døde…

Aksel:

Jamen pastor, altså! – Mig bekendt er du da selv gift…

Præst:

GIFT? – MIG? – HA! – Næhhhh du! - Jeg HAR skam set lyset!
… Min kone er LEASET!
(”messer” flg. linjer):
”Salig er den, der forstår sig på kvinder.
Man aldrig ham i ægteskab fi-i-i-nder…”
(et kor ude fra kulissen): ”AAAA-MENNNNNN”
Præsten vender hovedet ud mod lyden/kulissen: ”MANGE TAK!”

Aksel:

LEASET? – Jamen… Det… Det KAN man da ikke…

Præst:

Det da ved GUD man kan! – Det er da ikke anderledes end at lease en bil.
Tænk dig dog om sognebarn; At gifte sig er som at KØBE en bil. SKIIIDE dyrt og du hænger
på den, til det er en veteranbil. … Masser af ridser i lakken, løs tandrem og støddæmpere,
der hænger faretruende.

Aksel:

Jamen er det da ikke lige så dyrt og bøvlet at lease en bil … jeg mener … en kone?

Præst:

Nu skal du altså lige slå ”startspærren” fra derinde, ikke? (tapper finger på Aksels pande).
Du leaser fruentimmeret i 6 måneder ad gangen. Sommermodellen er selvfølgelig en lækker
”cabriolet”, der er åben for lidt af hvert, og om vinteren skifter du til en mere solid sag med
lidt sul på karrosseriet og en ordentlig slidbane til udflugter i Trekantsområdet.
(fortsættes side 2)

(”Af-gift” – side 2)

Aksel:

HOOOLLLDDD da lige op. - Spændende! - Men det lyder altså hundedyrt!

Præst:

(”messer” følgende):

”Herren lade dit åsyn forvandle til glæde.
Du bliver forundret – Skal vi væ-æ-ædde …”

(fra koret ude i kulissen): (Der kommer ikke en lyd)
Præsten kigger undrende ud mod kulissen – og vælger derefter selv at messe slutningen:
”AAAA-MENNNNNN”
Fra kulissen høres:

”MANGE TAK!”

… Hundedyrt siger du! - Et beskedent beløb om måneden - så kører det.
Og der er ingen uforudsete udgifter til manicure, frisør og ’amok-shopping’ i de dyre gader.
- Vedligehold er sgu leasingfirmaets hovedpine.
Ja, apropos hovedpine: Den slags er IKKE eksisterende på leasingmodeller.
Aksel:

Jeg tror godt nok ikke, min Anna vil blive tilfreds med, at hun alligevel ikke skal giftes…
Og jeg tror faktisk slet ikke, hun vil bryde sig om, at jeg leaser en kone…

Præst:

Vissevasse! - Du skal bare lige over den knast Aksel, så kører det!
Det er nye tider du! – Slip håndbremsen og spring med på vognen. - Det er HIMMELSK!!!
På leasingmodeller må man i øvrigt gerne pille lidt ved ”softwaren” (bryst-gramser i luften) –
og de kan sagtens tåle et lille klap på ”nummerpladen” uden at blive krænket.

Aksel:

Arhhh, jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, jeg får svært ved at styre sådan nogle leasingmodeller.

Præst:

STYRE? – I himlens navn – GUD gør du da ej! – Du har styrepinden lige ved hånden!
(præsten tager et fast greb i eget skridt) - ALTID klar til en undervognsbehandling…
Ja for selv om alle serviceeftersyn ER inkluderet, er det alligevel en god idé selv at smøre
understellet en gang imellem. Ellers kan det koste nogle procent af tilbagekøbsværdien.
… Ja, det skal gifte par jo ikke tænke på. - Når de skilles koster det præcist 50 % af hele
baduljen – plus det løse…

Aksel:

Jamen dog! … Det bliver Anna godt nok ked af at høre.
Hun havde en drøm om at blive gift - og få et par børn - og…

Præst:

BØRN!!! – DU MILDE MOSES! – (kigger evt. på uret)
De skal afleveres i dag inden klokken 22
- ellers hænger jeg Gud hjælpe mig på dem 6 måneder mere…
(smider kirkebogen og løber ud)

(SLUT)

