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Bøje: Hej Kaj  

Kaj: Hej Bøje  

Bøje: Du ser lidt træt ud Kaj - er du syg ?  

Kaj: Jeg tror, jeg har fået stress ... alle bilerne kører så hurtigt ... jeg ka' itte nå og 

klatte på dem, når de kommer susende ... jeg får stress af det ...  

Bøje: Ved du hva' du sku', Kaj ?  

Kaj: Neeej ... men det ved du Bøje  

Bøje: Ja, det ved jeg ... Du sku' ta' og flytte til Brabrand ...  

Kaj: Til Brabrand - jamen Bøje, der er da kun en sø - sejler der no'en færger på den 

sø ...  

Bøje: Nej, det gør der itte ... Men ved du hva' Kaj  

Kaj: Nej det ved jeg itte ... men det gør du, Bøje  

Bøje: Ja, det ved jeg ... I Brabrand har de slet ingen motorvej ... så bilerne snegler 

sig afsted ... og du ka' nemt nå og klatte på dem ...  

Kaj: Det lyder vel nok fint, Bøje  

Bøje: Og ved du så hva', Kaj ?  

Kaj: Nej, men det ved du Bøje  

Bøje: Ja, ded ved jeg ... Det varer mange år, inden der kommer en motorvej ude 

vest for Brabrand ... så der kan du ha' no'en gode år ...  

Kaj: Ja, Bøje ... det lyder rigtig nok fint, men ved du hvordan jeg kommer til 

Brabrand  

Bøje: Ja det ved jeg  

Kaj: ??  

Bøje: Du flyver, Kaj  

Kaj: Nej det går itte, Bøje. Det klarer jeg itte ...  

Bøje: ??  

Kaj: Og ved du hvorfor det, Bøje ?  

Bøje: Nej, det ved jeg li'godt itte ...  

Kaj: Nej, men det ved jeg.  

Bøje: ??  

Kaj: Bøje, der er alt for langt til Brabrand  

Bøje: Nej, Kaj ... det er da vist no'et galt med dig ... der er jo itte så langt, når du 

flyver ...  

Kaj: Jo, Bøje ... for jeg lander jo helt ude i Tirstrup ...  

 

http://www.jososoft.dk/teater/numre.htm
http://www.jososoft.dk/teater/numre.htm

