
Coronamanden. Monolog 

En mand kommer ind på scenen med en sixpack af mexicansk CORONA øl i hånden. 

Mand: Hej med jer ….. Er der nogen af jer som har hørt om en corona krise, som har været forbi her i 

starten af året. Jeg kan da godt sådan lige fortælle jer hvordan det har påvirket min hverdag. 

På et tidspunkt i starten af det hele var jeg lige nede i supermarkedet for at handle lidt proviant (viser øllen) 

Der stod jeg så i køen til kassen sammen med en masse mennesker med vognene fyldt med køkkenruller og 

lokumspapir, det synes jeg var lidt mærkeligt. Men jeg forstod det pludselig godt…. Jeg havde fået en tusse i 

halsen og begyndte at hoste ….. Derefter var så lige 20 andre der sked i bukserne bagefter. 

Nå men i forhold til alle dem der havde fyldt deres vogne med alt muligt, der havde jeg kun lige en sixpack 

med corona øl. Så jeg spurgte de andre i køen foran mig, om jeg ikke lige kunne komme foran, for jeg havde 

kun noget corona. 

Folk var utrolig flinke, de gav enormt meget plads til mig. 

Da jeg kom hen til kassen, sagde jeg såen lige lidt spøjst. Ja jeg er helt syg med dem …. Så forsvandt 

kassedamen. 

Nå men det endte jo med at vi alle sammen skulle i hjemmekarantæne. Men inden da var jeg kommet til at 

love kone en rejse. 

Jeg hængte et verdens kort op på de øverste køkkenlåger, gav hende en dart pil, og sagde lige meget hvor 

du rammer skat, der rejser vi hen. 

Nå men det var nu lige meget med at vi røg i hjemmekarantæne, for vi skulle alligevel hold 14 dages ferie 

bag køleskabet. 

Det er en underlig tid vi lever i. I 30erne forudsagde man at vi i 2020 vil vi have flyvende biler, rejse til andre 

planeter, og kun arbejde 15 timer om ugen. 

Nu er vi så i 2020 … Og så skal vi gudhjælpe mig lære folk at vaske hænder. 

Nå men, man tænker og filosoferer jo en del når man ligger derhjemme på sofaen….Ja det er også lidt sjovt 

I februar blev jeg kaldt en doven skiderik, når jeg lå og slængede den på divaneseren. 

I marts blev jeg kaldt en ansvarlig dansker. 

Nå men jeg må jo nok hellere komme hjem, og få styr på min sixpack ( viser øl`en til publikum) kan i ha det. 

 

 

 

 


