Ødelæggende nyheder

Tekst: Vase & Fuglsang

Spiller kommer ind med en iPhone i hånden.
Hej, jeg er nødt til at bryde ind. Lige nu forlyder det desværre fra forhandlingerne
i EU om Brexit, at det er hårdt mod hårdt, og at England har besluttet at trække
samtlige engelske låneord i de europæiske sprog...altså også i dansk!
Det her er "breaking news"...(retter)...nånej, det ka' jeg så ikke kalde det...det
er...ødelæggende nyheder, og det træder i kraft allerede fra denne
weekend....undskyld fra denne uge-ende. Jeg har netop modtaget en ... hvad siger
man....elektronpost hér på min Jeg-telefon...med alle de ord, som nu er fuldstændig
black...(retter)...som nu er sat på liste med sort.
(scroller ned) Og hvis jeg lige skærmrulller på min rør-skærm, kan jeg give et par
eksempler. Her på scenen vil vi fremover spille revy-skitser stående i (peger op)
pletlys, og forstærket af (peger på mikrofon) minimal-talerør.
Ude i baren vil drinks....(retter)...jeg mener sjus-kortet blive påvirket. Fremover
skal der bestilles Tequila solopgang...Hvid Russer....og Blodig Marie. Men der vil
dog stadig kunne bruges BevægBetal fra Klogetelefonen.
Og apropos klogetelefonen. Vil man stå på vandbræt på nettet, skal man ikke
længere skrive 3 gange w men istedet vve, for vide verdens edderkoppespin.
Man vil stadig kunne tjekke de sociale medier ansigtsbog og Pipper.
Musik strømmes nu fra strømningstjensten Plet-i-fy...eller nedlæsses på gammelskole-facon til hård-tallerkenen på vores PD....altså Privat-Datamaskine.
MEN man må nok lede lidt længere efter de evigtgrønne klassikere f.eks:
De rullende Sten med "Tilfredsstillelse" .... eller Billerne med "Løjtnant Pebers
ensomme hjerteklubs orkester".
(noget plinger ind på mobil).
Hovsa, jeg fik netop en KBT...kort beskeds tekst, der siger at den engelske leder,
Fru Theresa 5.-måned-i-året ...I ved hende der bor i Nederen-gade 10 lige overfor
London-øjet og Store Ben...er kommet ud i et... lorteblæsevejr ovenpå sin
beslutning. Det engelske halvkilo er under pres. Så fru Måneden-hvor-vi-fejrerDanmarks-befrielse har bedt om en...(timeout-tegn)...sæt-lige-kortvarig-uret i-ståperiode...så de engelske krav er nu rullet tilbage. Herligt! Eller....Super! Great!
Amazing!
(glad, højt tempo) Vi kan altså roligt i hele 2. set fyre jokes og one-liners af...vi ka'
spille jingles, lave show-dance med bowler-hat og hotpants og jazzhands...så no
sweat, det var fake news, keep cool, carry on, my mistake, won't happend
again.....sorryyyyy fooooolks!
(løber ud)

