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»Nej, Erling, du skal sgu bare være glad for, du ikke er til det der med kællinger. De er satanéme ikke til at
holde ud!«

»Nej, foor Helved! Det er kraftens til besvær med dem.« Den korte ser lidt tænksom ud et øjeblik. Så harker
også han engang: »Selvom . Ja, det kunne nu være meget rart med lidt fisse en gang imellem.«
»Det kunne det!« Den lange skuler kort til mig. »Men det ved du jo ikke noget om, Erling!«

»Næh, det .«
»Det' sgu i orden med mig. Bare du ikke prøver på noget. Der sætter jeg sgu grænsen!«

»Samme her,« siger den korte. »Men hver sin lyst.«
«Det' jo det.« Den lange harker igen. Begge har tjavset, fedtet hår, mangler flere tænder og er godt nussede i

tøjet. Har lange hår stikkende ud af både næse og ører. Skide uappetitlige at se på begge to.

Det kan være svært at tage sig sammen. I hvert fald, når man er Erling. Der er så meget, man burde tage sig
sammen til: Til at stå tidligt op og få noget ud af dagen. Ordne vasketøjet. Tage bussen helt ind til Nykøbing
og købe den der konfirmationsgave til Michelle, det ækle barn. Men så skal der jo lige smages på Kissers

kryddersnaps, ryges lidt med på Ronnies tjald og kigges lidt på boyfriend.dk - det kunne jo  være,
drømmefyren var derinde .
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»Nej, Erling, du skal sgu bare være glad for, du ikke er til det der
med kællinger. De er satanéme ikke til at holde ud!«

»Nej, foor Helved! Det er kraftens til besvær med dem.« Den korte
ser lidt tænksom ud et øjeblik. Så harker også han engang: »Selvom .
Ja, det kunne nu være meget rart med lidt fisse en gang imellem.«
»Det kunne det!« Den lange skuler kort til mig. »Men det ved du jo

ikke noget om, Erling!«
»Næh, det .«

»Det' sgu i orden med mig. Bare du ikke prøver på noget. Der sætter
jeg sgu grænsen!«

»Samme her,« siger den korte. »Men hver sin lyst.«
«Det' jo det.« Den lange harker igen. Begge har tjavset, fedtet hår,
mangler flere tænder og er godt nussede i tøjet. Har lange hår

stikkende ud af både næse og ører. Skide uappetitlige at se på begge
to.

Det kan være svært at tage sig sammen. I hvert fald, når man er
Erling. Der er så meget, man burde tage sig sammen til: Til at stå

tidligt op og få noget ud af dagen. Ordne vasketøjet. Tage bussen helt
ind til Nykøbing og købe den der konfirmationsgave til Michelle, det
ækle barn. Men så skal der jo lige smages på Kissers kryddersnaps,
ryges lidt med på Ronnies tjald og kigges lidt på boyfriend.dk - det



kunne jo  være, drømmefyren var derinde .
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