The Wario Show: Remade Version (13/03/2010 20:15 | 18/10/2020 23:46)
Episod #6: Wario-Ware-Man och sakerna i källaren.
I Smash Bros världen är allting lugnt och harmoniskt... Err, på grund av att det inte finns så många TVspels karaktärer att fightas mot numera. I Wariobrödernas hus är det ungefär lika lugnt och skönt som
utomhus. Warrio och VARIO sitter i fåtöljerna och slappar framför TVn.
"Du VARIO, har du märkt något underligt idag?" frågade Warrio.
"Nej, inget underligt på tjockisnyheterna iallafall!" sa VARIO.
"Alright, bara undrade... Har du sett Wario-Ware-Man på sistone? Jag börjar bli hungrig." sa Warrio.
"Nä, tyvärr inte... Öh, kan du inte göra din egen mat själv eller?!" undrade VARIO.
Medans de sitter och diskuterar kommer Wario-Ware-Man in via ytterdörren, bärandes på en massa saker.
"Hö hö, här är det grejer att gå igenom minsann!" sa Wario-Ware-Man.
"Ööh, såg du vad jag såg VARIO?" frågade Warrio.
"Nej." svarade VARIO något disträt.
"Alright, då så." sa Warrio. "Men VÄNTA nu... Wario-Ware-Man!!"
"Ja, vad är det?" sa Wario-Ware-Man.
"Du kom nyss in med en massa saker. Vad är det du tänker göra?" frågade Warrio.
"Jag tänker gå ner till källarn och gå igenom lite saker jag hittat." sa Wario-Ware-Man
"Ok... Förresten, när tänker du börja med middan?" sa Warrio.
"Men hallå, du kan väl laga din egen mat själv eller? Och nej, jag har inte tid." sa Wario-Ware-Man.
"Alright." sa Warrio.
"Om ni inte kan laga eran egen mat, ta nåt ur frysen isåfall!" sa Wario-Ware-Man och börjar gå ner till
källaren för att gå igenom sakerna han rotat fram.
"Vad skulle han göra Warrio?" frågade VARIO.
"Gå ner i källaren och gå igenom lite saker." sa Warrio.
"Skatter troligen?" sa VARIO.
"Förmodligen... Förresten så tror jag vi inte bör störa honom." sa Warrio.
"Varför då?" frågade VARIO.
"Hur ska JAG kunna veta allting? Det är han som är den stora hjärnan här i brödraskapet... Dessutom är
jag fortfarande hungrig!" sa Warrio.
"Ämen gå och ta nåt ur frysen då!" sa VARIO.

"Ah, jag är för LAT för att ens orka resa mig upp. Kan DU gå och fixa nåt är du snäll?" sa Warrio.
"Varför ska JAG göra det åt dig??" sa VARIO.
"Käfta inte emot. Gå och fixa en gigantisk balja med vitlök, friterade. Och så lite kanelbullar & saft eller
nåt!" sa Warrio.
"Ah, ok då, jag får väl lyfta på baken och fixa käket åt den där latmasken då!" sa VARIO och börjar gå ut
mot köket.
"AH, toppen, tur att du finns ibland alltså... Förresten, när du ändå är där ute i köket kan du väl ge våran
papegoja lite mat också!" sa Warrio.
"VÅRAN papagoja?" frågade VARIO.
"Ja, den i buren i köket, med mustasch och rosa näbb!" sa Warrio.
VARIO vänder sig om för att se papegojan, och får syn på den i sin bur i köket.
"Kraa, kraa. Papegoja vill ha mat!" sa papegojan.
"OK, väldigt konstig papegoja det där... vet du vart den kommer ifrån Warrio?" frågade VARIO.
"Hade inte jag berättat om den?.. Ok, så här ligger det till; jag hittade den i någon djurbutik nånstans i
närheten, lite utanför Shadow Moses Island... Det var den gången vi skulle fara iväg till Glupskiness och
tävla. Vi stannade någonstans för att ta en liten paus. Vi gick runt litegrann och kikade i olika butiker och
så. Vid någon djuraffär såg jag den där konstiga papegojan, med mustasch och rosa näbb. Sen åkte vi
vidare... Senare när tävlingen var över stannade vi på samma ställe igen, och tittade bort mot himlen som
började skymma. Vi började diskutera om hur dagen varit, och om alla var mätta och glada, vilket vi var...
Efter chattet så gick vi runt lite i butiker igen, och då såg jag den där papegojan igen. Den tittade märkligt
på mig, som om den ville följa med mig hem." sa Warrio.
"Jaha, och vad gjorde du då? Gick du in och köpte den eller?" frågade VARIO.
"Jag kommer snart till det... iallafall, jag försökte ignorera den och fortsatte gå. Sen åkte vi hem... Någon
dag senare började jag tänka på papegojan igen. Dessutom var jag uppe ganska tidigt, långt före er. Jag
kunde inte släppa det, och till slut beslöt jag mig för att åka iväg och hämta papegojan, medans ni
fortfarande låg och sov. När jag väl kom fram stannade jag, klev av Wario-Biken och rusade bort mot
skyltfönstret, och papegojan var kvar, med en skylt vid buren där det stod;"Inte till salu... Öh, på grund av
att INGEN vill ha den alls.. Men OM du vill ha denna fula papegoja, så får du övertala oss."..." sa Warrio.
"Alright... vad hände sen efter det? Åkte du bara hem eller?" frågade VARIO.
"Nej. Jag blev rasande, gick in i butiken, och övertalade snubben som ägde djurbutiken. Efter en
halvtimme, plus några minuter till hade jag äntligen fått papegojan, och åkte hem med mod och stolthet,
och... Ja, det var så han kom hit." sa Warrio.
"Tja, det var väl bra det att du tog modet till dig för att äntligen köpa den där papegojan." sa VARIO.
"Precis. Bortsett från det, så var dagen borta vid Glupskiness den bästa nånsin, eller hur?" sa Warrio.
"Japp. Ah, vilka tider det var då... Öh, angående mustaschen på papegojan.. Den.. liknar våra!" sa VARIO.
"Jag vet, men visst är han fin?" sa Warrio.

"Japp, det kan jag hålla med om! Nån finare fågel finns bara inte i denna världen." sa VARIO.
Medans bröderna tjattrar om papegojan med mustasch och rosa näbb så går vi ner till källaren, där WarioWare-Man är och studerar lite olika prylar, som blivit ett minne blott för andra.
"Alright, jag har nu ordnat upp och sorterat alla saker i speciella högar, så man vet vad som är vad. Få se,
vad ska jag börja med först? ... äh, jag börjar med första högen;"Forntidssaker"!" sa Wario-Ware-Man och
går igenom forntidshögen.
"Herregud, nästan alla sakerna är i bitar, helt förstörda... Men, vad har vi här?.. Hmm... Denna guldyxan
verkar vara från vikingatiden. Väldigt välgjord, och snygg också! Vilken tur att den är hel. Sånt här går inte
att köpa vet du!" sa Wario-Ware-Man och rotar lite till, och hittar ännu en dyrgrip.
"Ah titta HÄR, här har vi ännu en välbevarad sak... Detta ser ut att vara en Wario staty, i guld. Den ena
sidan av mustaschen är däremot borta. Synd där... Ok, det var den högen det. Dags att gå igenom
"Egypten"högen!" sa Warop-Ware-Man och börjar gå igenom de epyptiska sakerna.
"Hm. Inte så mycket intressant direkt... "Poo-bah the Pharao's Diary"!? Hm. Kanske borde läsa den!" sa
Wario-Ware-Man och kikar lite i den gamla dagboken. Innehållet däremot är något mindre än intressant.
""TEST.. TEST.. TEST.. TEST..."... ??!.. Vad, är det här det enda han har skrivit eller?!... Ok, det var då
verkligen skräp alltså... Nä, skräp.. Är ALLTING skräp här eller??... Men vad har vi här då? En Guldbalja!
Sicken dyrgrip, den behåller vi! ... Och resten var skräp!" sa Wario-Ware-Man och lägger Egypthögen åt
sidan för att studera nästa hög tills det knackar på dörren.
"Höh? Vem knackar på dörren?" sa Waro-Ware-Man.
"Bara jag, Wario-Ware-Man." sa VARIO och kommer in.
"Ok, är det nåt du vill fråga mig om?" sa Wario-Ware-Man.
"Warrio vill ha käk, men han orkar inte ens gå ut till köket och ta sig något." sa VARIO.
"Ta något ur frysen säger jag ju!" svarade Wario-Ware-Man.
"Just det som är problemet; verkar som att det knappt finns något hemma!" sa VARIO.
"Jag tror det ska finnas lite bulldeg kvar i skafferiet, och lite vitlök." sa Wario-Ware-Man.
"Och saft i kylskåpet förstås, jag fattar... Men tack Wario-Ware-Man." sa VARIO.
"Inga problem. Och stäng dörren efter dig!" sa Wario-Ware-Man.
"Alright." sa VARIO och stänger dörren efter sig på vägen ut.
"Ok, vart var jag nu..." sa Wario-Ware-Man och fortsätter gå igenom alla sakerna. Uppe i TV rummet sitter
Warrio fortfarande och latar sig framför TVn medans VARIO får fixa käket.
"Har du gett papegojan mat än VARIO?" frågade Warrio.
"Ja, det har jag, men... Den bet mig i näsan!" sa VARIO.
"Som sagt, gör INGA närmanden. Han gillar inte att bli inträngd. Han vill även ha det ljust!" sa Warrio.
"Amen, den där tusenwattaren där uppe i kökstaket drar ju så mycket EL!" sa VARIO.

"Jag vet, men vill han ha det ljust så vill han ha det ljust... Förresten, vart blev MITT käk av?!" sa Warrio.
"Den ÄR på G Warrio!" sa VARIO och går tillbaka in i köket igen.
"Ok, ville bara veta... Ah, får väl ta och kolla lite på nyheterna så länge medans jag väntar på maten!" sa
Warrio och börjar zappa lite vid TVn. På första kanalen hittar han inget intressant. På den andra kanalen
finns inget vettigt heller. Men på den tredje kanalen hittar han det mest intressanta av allt; Nyheterna.
"Ah, äntligen. Den rätta nyhetskanalen;"Tjockis-news"!" sa Warrio och lägger ner kontrollen.
"Och detta var Tjockis nyheterna, nyheter för alla vitlöksätande tjockisar, och först på listan är; "WarioDasstime".. Wario, en tjockis med gul tröja, mössa, och lila hängbyxor. Han är väldigt vidrig, inte minst
när man anar det, typ när han ska gå på toa! .. Det vill förstås säga, utedasset, som stinker dag ut och dag
in, och han gör ALDRIG rent det efter sig, när man väl öppnar dörren till utedasset så ser man hur äckligt
och snuskigt det egentligen är; vitlöksklyftor utspridda överallt på golvet, små skitklumpar lite här och var,
snorkråker på väggarna..." sa reportern på TVn.
"OK, nu räcker det! Visa oss något vettigt istället!" sa Warrio.
"Och då var det nog om Wario. Nu ska vi visa ett litet klipp från tävlingen "Glupskiness"!" sa reportern på
TVn, och därefter visas ett reportage om Glupskiness-tävlingen som ägde för ett bra tag sen(i deras värld
alltså).
"Nämen det är ju det här! VARIO, kom ut och titta!!"
"Jaha, vad är det om? Har Wario ihjälgasat Mushroom Kingdom eller?" sa VARIO och tittar ut från köket.
"Nej, inte alls. Kom och sätt dig här så får du se på något kul!" sa Warrio.
"Men herrevitlök, det är ju från den där tävlingen!!" sa VARIO
"Japp, och VI är dessutom med på TV!" sa Warrio.
"Detta är bara toppen alltså. Nu har vi något att titta på så länge medans maten i köket sköter sig självt!" sa
VARIO och sätter sig till rätta.
"Men... Ska du inte stå i köket och passa det?" frågade Warrio.
"Behövs inte. Papegojan sköter jobbet nu." sa VARIO.
"Va? Har du lärt min papegoja att laga mat!?" undrade Warrio.
"Öh, nej... Jag bad den bara att passa käket, men så fort jag vände ryggen till hörde jag hur den grejade och
hade sig. När jag vände mig tillbaka igen för att se efter så hade den en liten kockmössa och förkläde på
sig, så då tänkte jag; "Ska han börja vara mästerkock nu helt plötsligt?? Nåja, då kan jag väl låta honom ta
över isåfall, så tar jag det bara lugnt nu...". Nu är det han som gör resten av jobbet!" sa VARIO.
"Wow, en papegoja som kan laga mat. Det innebär mer tid över att göra andra saker!" sa Warrio.
"Japp. Smart va?" sa VARIO.
"Kan man lugnt säga... Åh, här kommer det, då vi retade Wario när han satt och käkade skrot!" sa Warrio.
"Det DÄR minns jag inget om!" sa VARIO.

"Nej, för du var inte där just då." sa Warrio.
De tittar lite på segmentet där de retar Wario i förbifarten, och börjar gapskratta så saliven sprutar ur
munnen på de.
"Hö hö... Han kan då VERKLIGEN vara lättretad ibland alltså!" sa VARIO.
"Precis. Han retar sig på det allra minsta man gör mot honom..." sa Warrio.
"Ja, det räcker bara med att man tar en vitlök ifrån honom så blir han fly förbannad!" sa VARIO.
"Ah, det är ju den där scenen, då vi två satt och käkade vitlök!" sa Warrio.
"Och vi gav honom en vitlöksask som hade en senapstub liggandes inuti!" sa VARIO.
"Just det, och varför jag lade den där i kommer jag inte riktigt ihåg..." sa Warrio.
"Hm... Men, inte ska vi väl sitta här och prata skit om Wario hela tiden, eller?" undrade VARIO.
"Naee... troligen inte... Men vi vann ju i slutet där iallafall, och det är allt som räknas, eller hur!" sa Warrio.
"Japp, det var då våran lyckodag alltså." sa VARIO.
De fortsätter sitta i soffan och titta på TV medans papegojan tar hand om käket. Nere i källaren däremot, så
har Wario-Ware-Man inte hittat så värst mycket av värde trots att det är rätt så mycket att gå igenom.
"Jaha, det var vitlökshögen det. Dags att börja på nästa hög; "Saker från det förflutna"..." sa Wario-WareMan och börjar gå igenom högen.
"Hm. Vad är detta för en sak? ... Ah, just det, denna utforskarhjälmen hade Wario på huvudet i Gameboy
spelet "Wario Land"! Gamla tider det... Och här har vi något annat; Ett tennisrack med W på. Inte visste
jag att Wario varit intresserad av sport... Ah, hade nog med pengar att göra, helt enkelt... Nämen, här har vi
ju Wario's gamla flygplan även! Undrar om han har saknat det... Troligen inte. Han har nog säkert glömt
det nu vid detta laget... Här finns det verligen grejer att gå igenom alltså!" sa Wario-Ware-Man och rotar
lite till i högen tills han hittar ett gammalt fotoalbum.
"Hm. "Wario's Fotoalbum", från 1996-2004?? ... Undrar om man borde kika lite i den..."sa Wario-WareMan och börjar gå igenom albumet från börja till slut.
"Bild nr.1, daterat 19 september 1996; "Jag, Wario, vid världens största skattkista, och den är min, bara
MIN! AAHAHAHA!!".. Han såg verkligen annorlunda ut då... I mustaschen förstås. Bild nr.2, daterat 7
mars 1997; "Jag, Wario, i Nordpolen, där jag hittade världens mäktigaste Guldgruva... AAH, rubiner och
SMARAGDER!!"... Bild nr.3, daterat 27 juni 1998; "Jag, Wario, tar mig an Captain Syrup och hennes
Black Sugar Gang och tar tillbaka slottet!!"... Bild nr.4, daterat 14 januari 1999; "Jag, Wario, efter att ha
tagit hem segerpokalen i Mario Party, gör mig beredd att ta min bästa segerbild, vilket inte blev så bra, som
ni ser här.."... Bild nr.5, daterat 8 augusti 2000; "Jag, Wario, efter att ha räddat en speldosevärld, går hem
med triumf med pengasäckarna bärandes."... Bild nr.6, daterat 14 december 2001; "Jag, Wario, efter att ha
återställt en prinsessa vid namn Shokora, till sitt normala utseende igen, så poserar vi båda framför
kameran. Och jag håller i pengasäcken förstås... AAAH, MONEY!"..." Wario-Ware-Man fortsätter att gå
igenom albumet tills han blir störd återigen.
"Wario-Ware-Man, var är toaletten någonstans?" frågade Warrio.
"Amen vet du inte det själv?! Den är precis vid soffan, på höger sida!" sa Wario-Ware-Man.

"Tack, Wario-Ware-Man." sa Warrio och smäller igen dörren när han går ut.
"SMÄLL inte i dörren så där!... Nåväl, vart var jag nu.. Just det, albumet. Måste fortsätta gå igenom det
innan jag börjar på allt det andra..." sa Wario-Ware-Man och fortsätter titta i albumet där han sist slutade.
"Då så, bild nr.7 nu då, daterat 30 maj 2003; "Jag, Wario, står vid mitt nya häftiga TV-spelsföretag;
"WarioWare, Inc.", med massor av stålar!!"... Tja.. Han fick ju ändå inte behålla dem i slutändan på grund
av vissa snedsteg... Bild nr.8, daterat 21 juni 2003; "Jag, Wario, i mitt färdigbyggda slott, där jag sitter på
min tron, och beundrar slottets insida; Väggar i guld, skatter till höger och vänster, och mycket mer! ... Vad
säger ni? Vill ni ta en titt på bottenvåningen? Åh nä, det får ni inte. Som om jag gav er lov att ens röra
någon av mina skatter. Snälla, jag låter er inte ens TITTA på dom!"... Även om han fick tillbaka slottet i
slutet, så bor han inte där längre. Undrar vart det ligger, om det nu står kvar förstås... Och så var det den
sista bilden nu... Bild nr.9, daterat 6 juli 2004; "Jag, Wario, sitter hemma i soffan och slappar och tittar på
TV... Inte så mycket intressant direkt, men nåväl, kommer man inte på något annat att göra så gör man väl
inte det."... Ok, så efter alla dessa år som Wario gått igenom, så har han alltså övergett slottet totalt. Tja,
om man ser hur han är idag, så är han rätt ganska lat av sig, oftast..." sa Wario-Ware-Man och tänker lite
till över albumet som Wario på något lämnat efter sig.
"Herrevitlök alltså, att Wario bara glömde detta album när han lämnade slottet... Whatever, finns det nåt
mer i högen tro?... Jodå, här finns det lite till minsann. Typ Wario's "Telmet", som han uppfann för att ta
sig in i en TV-show och leta efter skatter. Tyvärr blev han av med HELA förmögenheten på grund av att
Telmeten teleporterade bara Wario tillbaka till vardagsrummet, men INTE hans skatt. Han blev då inte
värst glad när han väl såg att pengarna FORTFARANDE var på TV, och bestämde sig för att gå in i
showen igen och ta tillbaka det han kämpat och slitit för. Vad som hände sen förblir ett mysterium... Och så
har vi grytan från den första episoden av "The Wario Show", som han kokade Woodsters och tillverkade
skatter med!..." sa Wario-Ware-Man, som nu har gått igenom alla sakerna i källaren. Dessvärre börjar han
bli lite trött uppe i huvudet och orkar inte rota mer.
"Naah, nu får det vara nog för idag. Dags att gå upp och ta mig nåt och äta, jag är då verkligen hungrig." sa
Wario-Ware-Man och går upp igen för att ta sig något att äta.
Uppe i TV-rummet så har Warrio just kommit ut ifrån toaletten, och sätter sig ner i soffan igen.
"AAh, det var då skönt att få pinka lite..." sa Warrio.
"GÄSP... Dags att lyfta på rumpan och kolla om käket är klart."
"Kraa, kraa, kraa! Mat färdig!!" skrek papegojan från köket.
"Ah, är käket klart nu?" sa Warrio.
VARIO och Warrio går in i köket för att se efter, och som det verkar så är allt iordningfixat.
"Japp, nu är maten klar!" sa VARIO.
"Äntligen, jag är utsvulten!" sa Warrio
"Vilken bra papegoja du köpt Warrio!" sa VARIO.
"Precis. Väldigt praktiskt alltså!" sa Warrio.
"Kom Warrio så sätter vi oss i vardagsrummet!" sa VARIO.
"Alright." sa Warrio.

De tar med maten ut till vardagsrummet och sätter sig och ska börja hugga in på maten.
"OOh, friterad vitlök!" sa VARIO.
"Och kanelbullar även!" sa Warrio och roffar åt sig all vilök och kanelbullar som får plats i hans tallrik.
"Tjena grabbar, har ni fått ihop något att äta eller?" sa Wario-Ware-Man.
"Japp. Och i världsklass också!" sa Warrio.
"Världsklass?!... Hallå eller, inte ens JAG kan laga mat så perfekt! Har ni något emot om jag tar lite jag
med?" sa Wario-Ware-Man.
"Nädå, ta för dig bara." sa Warrio.
"Tack, jag är utsvulten! ... *Crunch, crunch*... Hm, inte så illa faktiskt!" sa Wario-Ware-Man efter att ha
smakat på en kanelbulle.
"Det kan du tacka våran papegoja för." sa Warrio.
"Papegojan?!... Men han kan väl inte laga mat, eller?" sa Wario-Ware-Man.
"Jodå, kan han visst det, och han kan även bevisa det om det behövs." sa Warrio.
"Ok, jag får nog se med egna ögon någon dag om han verkligen kan göra det... Men maten var det inget fel
på, den går trots allt att äta!" sa Wario-Ware-Man.
"Precis. Du borde prova vitlöken också, du kommer verkligen att gilla den!" sa VARIO.
"Ok, jag lägger några vitlökar i en liten skål och sätter mig här och käkar lite om det går bra för er!" sa
Wario-Ware-Man.
"Visst, ingen fara. Vi behöver lite company här inne." sa Warrio.
"Oaah, dags för lite tjockisnyheter... Och vitlök också!" sa Wario-Ware-Man och börjar käka på sin vitlök.
"Jo förresten. Vi såg en liten snutt från den där tävlingen vi var på, Glupskiness!" sa VARIO.
"Jaså, gjorde ni det?" frågade Wario-Ware-Man.
"Jepp, det gjorde vi, och oerhört kul var det också!" sa VARIO.
"He he he... Men japp, den tävlingen vann vi ju iallafall, lätt som en plätt!" sa Wario-Ware-Man.
"Jahapp, slutet gott, allting fisigt... Berättade jag inte om papegojan förresten?" sa Warrio.
"Jodå, det gjorde du allt. Vi kommer nog att ha användning för honom till mycket mer än bara matlagning,
typ skattdetektor eller nåt. Vem vet..." sa Wario-Ware-Man och tar ännu en tugga av sin vitlök medans han
tittar på TV med sina andra bröder.
The End...

