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Titel: HEY GOOGLE
Tekst og ide: Søren Vandkær 2020
Scene: Mand kommer ind (1) En stue, smart tv og smart køleskab og en Google
Home-assistent (2)
1: Så skal der sgu ses landskamp på mit nye Smart tv, men først lige en kold bajer til
kampen (går hen til køleskabet) Og det allerbedste mit nye Smart køleskab, Først lige
et login (taster på køleskab), og så er der snart en kold til far. Åh, for pokker hvad er
nu det skide login? (prøver med 3 forskellige) For s….. da! Nå ja! Min Google
Home-assistent!
”Hey Google - Åbn køleskab”
2: Det var hvad jeg fandt på nettet om ”Åbn kølbeskub”
1: Nej, sgu da ikke kølbeskub. Du skal IKKE søge på nettet, du skal ÅBNE K-Ø-LE-S-K-A-B!
2: Jeg forstår desværre ikke hvad du mener – prøv på engelsk…
1: PLEASE OPEN REF….. REFRIGE…… åh glem det…
2: Jeg glemmer hvad du har sagt – sig endelig til hvis jeg kan være behjælpelig med
andet.
1: Arrrgh kys min bare røv……
2: ”Kys min bare røv”. Jeg fandt følgende Pornhub favoritter i din browser historik Skal jeg åbne siderne?
1: Nej, nej for satan. FLYT dem væk - VÆK, VÆK, VÆK med dem!
Der er et supportnummer (ringer til support og ryger i en telefonsluse – han taster løs)
Tast 2, tast 4, tast 1 – ja, jeg ønsker nyt login. TAST gamle login for at få et nyt login.
Jeg kan sgu da ikke huske mit gamle login – det er jo derfor, jeg vil have et nyt!
Så bliver det landskamp uden kolde pilsnere. Så skal jeg lige have gang i mit smart tv
(tager igen mobilen frem – har igen glemt login) Login, bryllupsdag, konens bhstørrelse. Vi blev da gift i juni eller juli…. Den 16. eller den 20. så…. For pokker da
kampen er i gang! ”Hey Google – TÆND TV”
2: Ønsker du at se siderne ”Kys min bare røv”?
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1: Nej sgu – bare VÆK med dem. FLYT dem langt væk! (Han dækker desperat for
tv-skærmen) Konen er lige inde ved siden af og den lille sover - Din ÅNDSVAGE
tingest! Du skal bare tænde for sportskanalen.
2: Det ser ikke ud til at sportskanalen er konfigureret endnu.
1: What! Jeg brugte 6 stive timer på at konfigurere fjernsynet i går. Find så den
landskamp, sindssyge kvindemenneske!!
2: Jeg bryder mig ikke om din tone.
1: Jeg hiver dig snart ud af strømstikket din latterlige dåse!
Arrrh… Så find en SERIE med BARNEBY.
2: ”I seng med barnepige” - Det var hvad jeg fandt i dine Messenger beskeder til
barnepige.
1: Shyyyy!!
Dem lægger du bare tilbage, hvor du fandt dem - Google Home-assistent…. og MIN
BARE RØV!
2: Ønsker du alligevel at se dine favoritter?
1: NEEEJJJ - Nu går jeg ind og hygger mig med konen inde i soveværelset – det er
sgu mindre kompliceret!
2: Enheden i soveværelset er endnu ikke konfigureret og er derfor ikke kompatibel.
1: HJÆÆÆLP!! Hun er kraftsparke mig ikke nogen ”enhed”. Flet så det næb, inden
du ryger i Småt Brændbart!!
2: Jeg hjælpe dig, og flytter straks de fundne sider ud på din Facebook profil. Jeg
vurderer at ”enheden” i soveværelset, aldrig bliver kompatibel med dit (fnis) lille
”joystick”. Godnat og kys min bare røv.

