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Tusind tak fordi I allesammen er kommet her i dag  
for at mindes vores allesammens Lars  
der desværre døde tragisk og alt for tidligt  
i en alder af 53 år  
Lars havde det egentlig ret nemt det meste af hans liv  5 

I skolen spillede Lars spillede fodbold og badminton   
og han var ret populær hos pigerne  
også selvom han rev dem i håret  
men når pigerne løb grædende over til læreren  
for at sladre  10 

hysteriske, som pigerne jo er   
så sagde læreren altid “sådan er drengene jo bare"  
og “det er fordi han godt kan lide dig”   
og “drenge bliver modne lidt senere end piger”   
så Lars lærte   15 

at man gerne måtte rive piger lidt i håret  
og senere fandt han så ud af  
at hvis man lige købte en pige en drink i byen og klappede hende 
røven  
så var det også okay  20 

Lars fandt sig endelig en sød kvinde  
der hed Birthe  
og hun blev gravid og fødte et barn  
og så blev de gift  
og så fik de et barn til  25 

og Lars han arbejdede som lærer  
og Birthe gik hjemme med børnene  
og de tog på campingferier  
og Lars han grillede  
og Birthe lavede salaten  30 

og Lars kørte bilen  

og Birthe kiggede kort  
og Lars synes, at det var Birthe altså ikke særligt god til  
og så skændtes de lidt over det  
og så blev skænderierne større  35 

for lige pludselig synes Birthe ikke  
at Lars hjalp nok til derhjemme 
for Lars tog ikke opvasken  
og han vaskede ikke tøj  
og han ryddede aldrig op  40 

og han var aldrig hjemme med børnene  
og Birthe fik aldrig lov til at have en dameaften  
og Lars synes altså at Birthe var en smule unfair  
og lige pludselig kiggede lars på sig selv  
og så hans far-vom  45 

og huskede dengang han var ung og trænet  
og hvor mange kvinder han kunne få  
og han så hans ungdom forsvinde i spejlet  
og kunne det virkelig passe, at han skulle trækkes med sådan en sur 
kælling resten af livet  50 

så da Lars blev 50 skred han fra Birthe  
og flyttede i en lille lejlighed  
og blev weekend-far  
og nu var Lars så på markedet igen  
og nu skulle han pludselig score  55 

men der var sket noget, siden Lars sidst var single for lidt over 20 år 
siden  
nu fik Lars en lussing, når han tog kvinder på røven  
og de ville købe deres drinks selv  
og de brokkede sig, hvis man jokede om kvinder i køkkenet   60 

og ikke nok med, at de brokkede sig, hvis han jokede om kvinder,  
så brokkede de sig også, hvis man jokede med  
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homoseksuelle eller indvandrere eller døde babyer  
og man måtte heller ikke skrive noget på facebook mere  
så var man bare mandschauvinist  65 

så Lars scorede ikke særligt meget,  
når han var i byen  
og Lars begyndte at brokke sig over   
hvad der nu var blevet af ytringsfriheden   
og man måtte heller ikke sige noget mere  70 

og alle kvinder var så skide kræsne og ville bare have en mr grey  
så Lars meldte sig til et halvmaraton  
for det gjorde alle de andre på arbejdet  
men Lars fik ikke trænet ordentlig op til det  
så Lars fik skedesenehindebetændelse i skinnebenet   75 

og to diskusprolapser  
og så blev han opereret  
og så begyndte han at få en vigende hårgrænse  
og så fik han grå hår  
og så kiggede Lars sig selv i spejlet  80 

og så endnu ældre ud, end han gjorde da han gik fra Birthe  
og så kiggede han på Birthe facebook  
og hun så godt ud og drak hele tiden vin med sine veninder  
og så kiggede Lars på sig selv igen  
og så gik han en tur  85 

og så så Lars en høj bygning  
og så gik han op af trapperne  
og kiggede ud over byen  
og besluttede sig for  
at det hele alligevel ikke var noget værd  90 

og det er derfor, vi siger farvel til lars i dag  
han havde det nemt, det meste af hans liv  
men til sidst, så blev det for svært  

for i 2020 er det kraftedme svært at være en  
midaldrende  95 

hvid   
heteroseksuel  
ciskønnet   
mand   
 100 

 


