“En Corona med det hele”
To sprittere sidder på hver deres ølkasse, med en elefantbajer i hånden. Det er sommer,
solen skinner, det er varmt og øllen er kold.
Kjeld:
“Skål Lars”
Lars:
“Skål Kjeld”
De klinker deres helt egen koreograferede skål, for oven af flasken, forneden, køre dem rundt
om hinanden, og giver til sidst en lille “HUH” inden de sætter flasken for munden og drikker.
Kjeld:
“Nå Lars, det er sgu noget værre noget med den Corona-virus der hva”
Lars får drukket færdig, og åbner en ny fra kassen.
Lars:
“JA, det er sgu noget værre noget!- at kalde det en øl er jo helt ude i hampen”
Kjeld:
“Nej nej, Lars - Følger du da slet ikke med. Det er en rigtig virus der har spredt sig til hele
verden”
Lars ser forskrækket på Kjeld
Lars:
“Åh nej, er det en kønssygdom?”
Kjeld:
“Nej det er det ikke, det er sådan en slags influenza”
Lars ser lettet ud
Lars:
“Nå, ikke andet - du må sgu ikke gøre mig så bange! Jeg troede det var noget alvorligt.”
Kjeld:
“Jamen det er det sgu da også Lars, der er mange der er døde af den!”

Lars:
“Ja, nu har Marlene henne fra hjørnet givet mig klamydia 3 gange indenfor en måned du, og
det gør sgu så ondt at man har lyst til at skære den af. Så ser døden lige pludselig ikke så slem
ud vel!”
Kjeld:
“Har hun givet dig klamydia 3 gange? Jamen hvis du ved hun har klamydia, hvorfor knalder
du hende så?”
Lars:
“Jo du ved, jeg tænkte at det måske var lidt li’som hvis der er kommet lidt mug på et stykke
franskbrød. Der sker ikke noget hvis du holder dig til den side der ikke er mug på. - Ja, man
kan jo tage fejl.”
Kjeld ryster på hovedet og tager en slurk
Lars:
“Hun har forresten fået job nu, hun skal vist være Bubbers barnepige tror jeg nok.”
Kjeld:
“Bubbers barnepige? Er han ikke blevet stor nok til at passe sig selv?”
Lars:
“Ja - Altså jo ikke barnepige for Bubber selv du ved, - han skal have barn med hans tidligere
børns - altså det er de jo stadigvæk… men.. ja det er altså lidt indviklet!..”
Lars ser drømmende ud
Lars:
“Min barnepige var sgu også meget fræk. ”
Lang pause - efterfulgt af en bøvs fra Lars
Lars:
“Det var foriøvrigt Marlene!”
Kjeld:
“Var Marlene også DIN barnepige - altså hende der har givet dig klamydia 3 gange?”
Lars:
“Yessir - jeg var sgu lækker allerede som 12 årig du!”
Kjeld ser lidende frem for sig

Kjeld:
“Stakkels Bubber - Hvis han ikke holder sig i skindet denne gang, kommer det til at brænde
så meget at han aldrig kommer ud af det badekar igen!”
Stor fælles slurk…
Kjeld:
“Nå Nej corona-virussen der, den kommer ovre fra Kina af. Den opstod vist ved at der var en
der åd en koala, eller en flagermus eller sådan noget”
Lars:
“Ja der kan du se. BACON! Man skal holde sig til svin, og måske en elefant i ny og næ”
Lars griner og peger på sin elefantbajer.
Kjeld:
“Ja, og de er sgu blevet så hunderæd for den virus rundt omkring i verden, at de er begyndt
at hamstre flere steder”
Lars:
“Hamstre?.. Æder de nu også Hamstere?”
Kjeld:
“Nej for pokker! De er begyndt at hamstre gær, mælk og mel - Til hvis det hele går amok og
man ikke kan købe mad længere. - Nå ja og sprit!”
Lars:
“Ja, se DER er noget jeg kan forstå - jeg glemmer sgu aldrig strejken på Carlsberg - fy for
pokker - jeg bliver helt tørstig ved tanken!”
Kjeld:
“Nej for faen Lars,- Håndsprit!”
Lars:
“Håndsprit!? - Nååh ligesom en håndbajer eller hvad?”
Kjeld:
“Ej nu stopper du! Var det ikke fordi jeg så dobbelt lige nu, ville du få en flad!”
Lars:
“Nå, men heldigvis er Kina jo langt væk”
Kjeld:
“Jamen den er nået til Danmark, der er flere smittede i Danmark, og de skal sidde i det der..
øøh hyæne i flere måneder du - for at de ikke smitter andre”

Lars:
“Kan vi ikke snakke om noget andet, jeg bliver sgu så trist af al den sygdom.”
Kjeld:
“Ja, der ER meget sygdom - nogen siger også at ebola’en er begyndt at røre på sig igen. Du
ved det er sådan en virus der opløser dig indefra, som flødeskummet i en irish coffee du.
FIRE dage fra du er smittet, til du er blevet til husblads!”
Lars rejser sig, sætter øllen for munden og tømmer den og sætter den på ølkassen
Kjeld:
“Hvor skal du hen?”
Lars:
“Hen til Marlene! - Hvis jeg SKAL smittes med noget, kan jeg lige så godt have det sjovt
undervejs...”

