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Du kjører bil i vintermørket
når en hund i bånd løper
ut i fotgjengerfeltet. Den
har ikke refleks, og du
kjører på den. Eieren ber
deg ta veterinærregningen.
Gjør du det?
eLLisiv Lindkvist
dikter og dramatiker

Marit Lesjø, tvitreren
«Grusomme Marit»

ronny torsteinsen
komiker

– Nei, vet De hva!
Her kommer du halsende etter hunden,
du har mistet båndet, ellers ville du
hindret hunden fra å løpe rett ut i veien.
Selv om det er gangfelt, må jo sjåføren ha
tid til å bremse, og det rakk jeg ikke da
hunden kom løpende ut av mørket, uten
refleks! Men siden det nettopp har vært
jul, kan jeg gi deg en refleks, så passer du
nok bedre på neste gang. (Det siste sier
jeg bare hvis hen ikke er aggressiv, at hen
ber meg ta regningen tyder på at hen kanskje er aggressiv, i så fall prøver jeg
å komme meg unna så fort jeg kan.)

– Jeg er medgjørligheten selv, og lett
å overtale.
Mener eieren at jeg skal ta veterinærregningen,
så gjør jeg det. Mener eieren at jeg skal bli hundens butler, så gjør jeg det. Og så er det sikkert
noen som filmer og legger det ut på Internett,
og det blir en øyeblikkelig viral sensasjon.
«Hunden blir påkjørt i vintermørket - du vil
ikke tro hva som skjer etterpå!» står det, og
folk klikker og deler og synes det hele er veldig
rørende og får tilbake troen på menneskeheten. Og avisene bare «norsk hundevideo
ble verdenssensasjon!». Og så får hunden og
jeg vårt eget reality-show, og egen manager
i statene, og invitert til å være med på neste
sesong av «Skal vi danse», og ingenting kan stoppe oss nå!

– Jeg hadde nok betalt veterinærregningen.
For det første fordi jeg tror det er min feil
uansett. For det andre fordi jeg ikke har
baller nok til å kjøre på hunden til noen for
så å nekte for at det var min skyld. Selvfølgelig kunne eieren ha passet på bikkja si
litt, men med tanke på at jeg nettopp har
kjørt over hunden hans så trår jeg forsiktig.
Håper bare det var en slik sexy veskerotte,
så jeg ikke fikk bulk i bilen. Hvis ikke kan vi
dele det sånn: jeg betaler 5000 til veterinær, han betaler 50.000 til Møllerbil.
God deal.
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