Fede tider

Tekst: Vase&Fuglsang 2018

En gammel hippie kommer syngende. Han har ikke skiftet tøj siden 68.
Han er vældig glad, godt medicineret og meget lattermild.
(synger) De kan ikke slå mig ihjel. De kan ikke slå mig ihjel. De kan ikke slå mig ihjel.
Jeg' en plejehjems-rebel.
Hej med jer. Jeg hedder Ebbe. Ebbe Tusindfryd Che Guevara Frederiksen.
Nu skal jeg fortælle jer en lille hemmelighed...jeg er faktisk gammel 68'er!
Jojo, den er god nok! Og i år er det er præcis 50 år siden, 'de fede tider' begyndte.
Det skal vi rigtig fejre, ude hvor jeg bor: plejehjemmet Bellahøj....med fed streg under 'høj'!
(griner) Vi er lige kommet med i den nye forsøgsordning med medicinisk cannabis.
Hold kæft, hvor er det en fed idé! De kalder det: 'Alternativ smertelindring'......og i vores alder
har vi jo altid ondt et eller andet sted! Det er feeeeede tider, mand.
(griner og finder en lille ugedocerings-pilleæske frem, rasler med den)
Vi får vores cannabis som piller i vores medicinæske her. Vi kalder det vores Peter Bellifuteral. Det er nøje doceret: Mandag til søndag. Men jeg kommer nogen gange til at spise lidt i
forvejen. Jeg tror nemlig på forebyggende behandling. (viser en p-pille)
Det her er fx pillen til søndag...(pause)....d. 12. november....(pause) ...2021!
Det er også meget lettere end at ligge i Thy Lejren med røven i vejret og bappe på en
jordhooker! (griner og propper den i munden, nyder det). Aaaaaah, mand.
(synger) Ali-bali-ali-bali-bi. Så' den podagra forbi.
(vender tilbage til virkeligheden)
Nå, hvor kom vi fra? Hej, jeg hedder Ebbe. Nåh nej, der har vi været.
68 ja, tænk engang: vi vandt sgu! Alt det vi kæmpede for, boner nu ud på plejehjemmet: Ingen
arbejde, evig fest og hygge og oven i hatten en lille fnise-tablet....på statens regning! Det er det
rene Nirvana! I 68 blev vi lagt i benlås af uro'erne. Nu bliver vi lagt i spa-bad af sosu'erne!
"Ligger De godt, Frederiksen?". Jotak... det er feeeeede tider.
Og alle de gamle venner fra Kollektivet er også tjekket ind. Det er en ren senior afdeling af
Maos Lyst! Og vi deler stadig alt. Tandbørste f.eks...ja, for dem der stadig har tænder!
Ellers kan man også bare dele overmund. Det her, det er Røde Yrsas. (viser overtænderne)
Den passer faktisk bedre end min egen! Og gode gamle Hanne Hønsestrik har genindført den
med lilla ble. Så nu har kvinderne ble i begge ender.
Vi ka' selvfølgelig ikke få et decideret Olde-kolle-bolle-rum. Men nogengange låser vi døren
nede i ergoterapien. Så kan '"akvarel-maling" godt gribe lidt om sig! (griner)
Og festerne, mand! De er bare kodylt fede. Anarkist-Knud har kuppet musikanlægget i
opholdstuen. Eller "den grå hal" som vi kalder den. Så nu er der eddermame kommet Jimi
Hendrix på teleslyngen! Man kan jo for fanden ikke stagedive til Katy Bødtger!
I lørdags gik det helt bananas. Molotov-Jytte stod i baren. Og hold da kæft, hvor kan hun stadig
blande en cocktail med goddaw i!
Jeg røg ud i en fri dans med Krussemynthe Karen, der som sædvanlig smed BH'en:
Bum-bum...dér fik jeg lige to blå tånegle!
Men skide vær' med det, jeg smertelindrede bare et par uger frem i kalenderen.
Og apropos...jeg har da vist ikke, har jeg?....neeeej....(napper en lille pille til)....Aaaaaaah.

Nå for fanden, jeg har skidetravlt....(pause, fniser)....dér fik jeg jer....gu' har jeg da ej travlt!
Jeg skal bare hjem og gøre klar til en fed fest i fyssen i aften.
Jeg har lovet at bage Ebbes berømte drømmekage fra 68.
Skidenem...mel, æg, sukker og godt med cannabis-olie.
Og hvor meget skal der så lige i? Jeg har et trick. En finger i dejen og smage (viser han
smager)...Luk øjnene i 5 sekunder. Kig på røremaskinen...og hvis den ligner en kanin
med roterende ører...så er den ramt lige i røven!
Peace and love...jeg daffer hjem til Kolleren!
(går syngende ud)
De kan ikke slå mig ihjel. De kan ikke slå mig ihjel. De kan ikke slå mig ihjel
Jeg' en plejehjems-rebel.

