Sprogudvikling
(en hjemmehjælper besøger en ældre kvinde. Hjemmehjælperen taler meget højt og er
ubevidst nedladende overfor den ældre – som om hun er et lille barn)
H: Goddag fru Nielsen
Æ: Yo (hjemmehjælperen tror hun siger Jo og tager hende for smådebil)
H: Jeg er hjemmehjælper. Jeg kan forstå at du er kommet galt afsted og har fået
bevilliget lidt hjælp herhjemme
Æ: Jeg har brækket min fod
H: Nå for søren, jeg det er jo ikke godt. Og det bliver jo ikke bedre, når man er
gammel vel? Jeg går lige i gang herovre… hvordan skete det Fru Nielsen?
Æ: Jeg var til brunch med min nabo
H: Hvor hyggeligt – er det en du kender godt?
Æ: Nej, det er en Bro, der lige er flyttet ind
H: En hvad?
Æ: Han er grineren nok – engang imellem kommer han ind til et glas vino
H: Vino?
Æ: Ja, jeg var total newbie indenfor vin, faktisk havde jeg det stramt med det
skrald..
H: Skrald?
Æ: Men nu er jeg hooked
H: Aha??
Æ: Så vi hente ofte lidt druer nede i Skjold Burne og det er hans pesos der betales
med – total fråderen
H: Øhh, Fru Nielsen – har du det godt?
Æ: Yes – men han er altså ikke min Fuckboi
H: Fuckboi?
Æ: Engang imellem får vi også lidt pagne
H: Pagne?
Æ: Ja, bobler ikk’ – han har lært mig at drikke Cremant – det var sku en
gamechanger
H: Fru Nielsen, jeg tror ikke jeg helt forstår… hvor gammel er det nu lige du er?
Æ: 87 – hvorfor?
H: ja, det ved jeg såmænd ikke, men øhhh (ryster hovedet og prøver at starte forfra
med høj stemme) kan du få tiden til gå? Har du nogle interesser?
Æ: Jeg er en syg gamer
H: øhh syg..?? øhh , nå, du spiller måske Bridge?
Æ: Det sutter jeg til
H: Sutter?

Æ: Jeg elsker e-sport. Jeg er Capo for Astralis
H: Øhh Capo?
H: Jeg styrer fansene og sviner modstanderne til.. Fucking svans….
H: Men fru Nielsen dog
Æ: Dupreeeh….Han er fra mit hood – my man
H: Øh, jeg blev vist færdig nu – jeg kommer igen i morgen Fru Nielsen. Farvel
Æ: Farvel, farvel… (mod publikum) Endelig – Unge nutildags er sku så nemme at
narre – nu kan jeg se Barnaby på Charley i fred… (Fru Nielsen smider benene op på
bordet)

