Wario and co Media Presenterar; En animerad serie, i bästa möjliga komiska humor;
Starring: Wario | Side Stars; bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, och VARIO, i:
The Wario Show! Säsong 3, Episod 2(25): Uttorkad Tjockis
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 12/11/2015 18:36-03/12/2015 20:29)
Berättar-Wario: Det är en oerhört ovanligt solig dag i Wario Island, och det första vi ser är en liten Warionäsa på en
trädgårdstomte som håller i en vitlök. Den försöker med sina näsborrar att tugga på den, men sorgligt nog är vitlöken
inte ätbar, och varenda tand på Warionäsan lossnar(vilket får den att börja böla). Kameran skiftar sedan bort till
VARIO, som just denna dag ligger och solar sig ute i värmen:
VARIO: OAAh, detta är vad man kallar för en kanondag alltså... Men sketvarmt som faan.. *tar tag i sitt MER-glas
och försöker dricka ur den, men finner att glaset e tomt* Oj. Hoppsan. Visste inte att jag druckit upp hela glaset.
Som tur är har jag mitt lilla portabla kylskåp bredvid mig här, så jag behöver inte gå in i vårt hus bara för att ta
mig nåt att dricka.
Berättar-Wario: VARIO lyfter på sig och ska gå och öppna sitt lilla minikylskåp... för att hämta något att dricka.
Men till hans förvåning så står Wario redan där och rotar efter något att dricka:
VARIO: Men vad f... VAD gör du vid mitt kylskåp Wario??
Wario: Går och hämtar mig något att dricka, än sen?
VARIO: Har inte du ett EGET kylskåp att rota i eller?!!
Wario: Jo. Men jag e för LAT för att orka gå in och hämta något. Dessutom har du en hel del goda törstsläckare
härinne. Få se.. vilken kan man välja. *tar den sista MER;en med jordgubbsmak som VARIO just var på väg att ta
sig, och dricker upp halva flaskan på en gång* Aaah.. BUUURP!! Prata om nice dricka alltså!
VARIO: Jaha, och HUR många har du vart i min kyl och rotat då..
Wario: Tjaa... just nu är detta min 50;e flaska liksom..
VARIO: *tittar i sin kyl, och får se att nästan hela kylen är tom* Men VAFAAN! Vad tänker du göra, pissa ihjäl dina
byxor eller?!?? Alright, bort med dig härifrån. Bort. Bort! BOORT!!! *jagar iväg Wario med en jättestor trähammare*
Så där. Då var han borta från våran tomt. Nu ska jag allt hindra den där tjockisen från att ta sig in i mitt kylskåp...
*tar upp ett stort lås och låser kylskåpet* He he. Få se om du kan rubba den nu... men vart kan man gömma nyckeln?...
*tittar sig omkring och får syn på sin spar-Warionäsa, och lägger nyckeln i den* Ha HA. Ska bli spännande att se
hur Wario kan lyckas med att få tillgång till min dricka nu! Tur att jag tog mig en MER innan jag låste, för annars
hade det nog blivit lite knepigt att ta sig något mer & dricka.
Wario, tänker för sig själv: Hö hö.. sicken idiot han är.. vänta bara tills du får i dig något oerhört brännande!...
Berättar-Wario: Efter att ha blivit fråntagen rättigheten att gå och rota i VARIO's kylskåp så bestämmer sig
Wario för att ge VARIO tillbaka. Någon timme senare så är väl allt fortfarande som vanligt, och VARIO ligger ute
i hängmattan och solar sig.. och läser i tidningen. Vad han inte anar är att Wario har något riktigt lömskt
uppe i huvudet:
VARIO, sitter och läser tidningen: Jahapp. Bara dynga i denna blaska som vanligt.. Men, hördu Wario, vad gör du
här igen? Skulle inte du hålla dig borta från våran tomt eller??
Wario: Öm... Nä, jag har inte hört något om det där. Hur så.
VARIO: *suck...* alright, du får väl vara på våran tomt då. Men vad du än gör, LÅT BLI MITT KYLSKÅP!
Wario: Jaja, ingen fara. Jag ska inte röra din lilla frysbox.
VARIO: Ah, då så.
Wario: ... Ok, dags att närma mig bordet där hans glas står.. *sneglar sig försiktigt bort till bordet*
VARIO: Huh?
Wario: *stannar och beter sig som om han inget gjort* Oaah, känn på den friska sommarluften..
VARIO: *är lite förvirrad* Jahapp. Bara min inbillning. *fortsätter läsa tidningen*
Wario: He he, är snart nära bordet nu.. *börjar smyga mot bordet igen, och stannar plötsligt igen innan VARIO vänder
huvet bakåt*
VARIO: Jaha.. Och VARFÖR står du så NÄRA bordet för helt plötsligt?!
Wario: Öm... av ingen speciell anledning alls. *börjar vissla lite*
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VARIO: Hm... börjar ena bli lite misstänksam nu... men jag e ändå för trött för att ens tänka på det. *återgår till
att läsa sin tidning igen*
Wario: Alright. *Tar fram en dynamit i var hand och stoppar ner dem i VARIO's MER-glas* Hö-hö, detta ska bli
roligt att se!
VARIO: Puh... Nä fy fan, nu blir det lite föör VARMT här. *sträcker sig efter glaset, men når det inte*
Wario: Här har du glaset VARIO. *räcker över det till VARIO*
VARIO: Man tackar Wario. Ibland är det ena för bra att du finns häromkring alltså!
Wario: No problem..
VARIO: Alright. Dags att släcka törsten med ett litet glas MER. *tar en rejäl klunk av glaset, och dricker omedvetet
upp krutet Wario la i den* OAAAh... Höh, vänta. Ryker det i munnen på mig eller? GAAAAHH!!
Berättar-Wario: VARIO springer in till sitt hus för att ta sig lite vatten. Taskigt nog så är nu Wario i sitt utedass
och stoppar ner en hel del äckliga saker i den och spolar ner de. Ännu äckligare nog så förs dessa skunksaker vidare
in i Wariobrödernas avloppssystem:
VARIO: Vatten! Måste ha VATTEN!! *vrider på kranen i köket, men ut kommer det äckligt vatten* Yeech! Är kranen
trasig idag eller?!
Berättar-Wario: VARIO springer till vartenda ställe i huset för att få vatten, men oavsett om han tittar i duschen
eller toaletten så kommer det bara ut äckligt, snuskigt vatten:
VARIO: Men vart TUSAN finns det RENT vatten någonstans i detta huset då!!?? Aha, kylskåpet i köket!... Öm, nä,
just det. Vi har ju ingenting i det kylskåpet. De andra är ute och handlar just nu!
Berättar-Wario: VARIO springer ut till trädgårn där de har hängmattorna, och försöker att öppna sitt portabla kylskåp,
men inser att han har låst det:
VARIO: Jahapp. När man väl håller på att brinna ihjäl så har man låst sitt eget kylskåp! *tar sin spar-Warionäsa och
skakar den allt vad han orkar* Men kom igen då nyckeljävel, ut med dig!! *försöker att stoppa ner handen, men hålet
är för litet* GRRAAAHH!! *kastar spar-Warionäsan rakt på Wario's utedass, men den studsar tillbaka och träffar
honom i nyllet* Yeow... fullträff alltså..
Wario: BWAAHAHAHAA! Det DÄR skulle jag verkligen ha fångat på film!
Vid ett senare tillfälle, där vi nu ser VARIO ståendes med en motorsåg, beredd på att såga hans Spar-Warionäsa
mitt itu:
VARIO: Alright lilla spargris, nu sticker du ingenstans, för nu så... *startar motorsågen, men ramlar ner på bordet
så att spar-Warionäsan flyger iväg in i fönstret till VARIO och de andra brödernas nya granne mittemot* Hördu, kom
tillbaka här med dig!! ... undrar om den träffade någon..
The Great Mighty Poo: Just precis, tjockis!
VARIO: Va, vem... jaså, jaha. Är det den nya grannen som kommer och hälsar på eller, he he.
TGMPoo: Håll käft med dig! Är den här din eller. *håller fram spar-Warionäsan*
VARIO: Em... ja, den där är min. Kan jag få tillbaka den?
TGMPoo: Men så klart du får!
Berättar-Wario: TGMPoo tar tag i VARIO(offscreen alltså) och en massa slag och sånt hörs i bakgrunden. Sen ser
vi VARIO igen, med spar-näsan upptryckt i fejset på honom, och har fått en stor skitboll över sig. Ungefär 5 minuter
senare, där VARIO nu återigen står och ska börja såga ihjäl sin spargris:
VARIO: Alright. Bara till att starta motorsågen nu då!!
Berättar-Wario: VARIO startar igång motorsågen, och ska just såga spar-näsan itu. Men själva sågbladet går av och
börjar studsa iväg bakåt.
VARIO: Hur fasen kunde sågbladet bara lossna så där??? *tittar bakåt* Aj då..
TGMPoo, har fått sitt övre del av huvudet avkapat: Är denna din eller? *håller i sågbladet*
VARIO: Ehm... jaa. Kan jag möjligtvis få..
TGMPoo: Amen sjävlklart! *tar tag i VARIO igen och börjar ge honom stryk.. och kasta en skitboll över honom*
Efter ett väldigt "skitigt" slagsmål senare:
VARIO, springer med spar-näsan i händerna: Grr.. Om det nu så skall ta närmsta tågräls för att ha sönder grunkan!!
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Berättar-Wario: VARIO springer bort till det närmsta tågräls han hittar och ställer den på rälsen. Sen går han en
lååång bit bort ifrån tågbanan och håller tummarna:
VARIO: Åh snälla snälla. Hoppas att du går sönder nu!
Berättar-Wario: VARIO står och väntar på tåget som just ska passera, men blir snopen över att tåget bara körde
på spar-näsan och hoppade av tågbanan:
VARIO: Men vad faan!!
Berättar-Wario: Tåget fortsätter vidare bort mot området där Wariobröderna bor, och tyvärr kör över TGMPoo's
hus mittemot deras. VARIO tar sin Spar-näsa, låtsas som om han inte sett det som hände, och smiter iväg. Senare
någon annanstans ser vi VARIO igen, där han än försöker ha sönder sin spar-näsa, utan någon större framgång:
VARIO: Grr.. Alright. Få se vad du säger om en hel hög med bomber då!! *langar ner en hel hög med låder och
bomber och så vidare, tänder stubinen och springer fort som fan bakom en stubbe* Hä hä hä... snart så e nyckeln MIN!
Berättar-Wario: Och inom bara några sekunder exploderar krutet, men ändå...
VARIO: Så är den där jädra grunkan fortfarande HEL??! AAH!! VAD krävs det för att få nyckeln ur den här
skitsaken!! ... Aha, nu vet jag!
Berättar-Wario: VARIO sticker bort till närmsta "Bomber-&-Granater" butik för att köpa lite extra kraftfullt krut.
Efter att han shoppat sitt inne i affären kommer han ut med en jättestor skitboll! Ok, egentligen är det en bomb med
smällkraft som en undervattenstorped, men gjord för att se ut som en skitboll.
VARIO: Ok, dags att dra igång atombomben nu då. Och nu jag HOPPAS på att spar-näsan verkligen SPRÄNGS
sönder nu!
En stund senare, efter att bomben exploderat:
VARIO: Nä, nu ger jag UPP! Vad sjuttsingen är detta för en inbrottssäker spargris egentligen?! Och jag e fortfarande
törstig!!
Wario, kommer förbipasserandes: Ämen tjena VARIO. Brottas med din spargris ser jag?
VARIO: Jaa... skulle du kunna hjälpa mig eller? Jag har stått och kämpat med att spränga denna grunkan nästan
hela dan nu, och ÄNDÅ FÅR JAG INTE UPP DEN!
Wario: Hm.. få se på den *tar tag i spargrisen, och får det att se ut som att han försöker hjälpa VARIO, men
luras egentligen* Hmm... det var då ett pyttelitet hål här.. kan knappt få in fingret ens.. *Borrar ett litet hål
i spargrisen och skakar ut nyckeln, sätter ett plåster under den, målar över det, och ger VARIO sin spargris igen*
Näpp. Sorry. Jag har ingen aning om hur man kan få upp den här. Och som du nyss sa, så verkar den inbrottssäker.
VARIO: Jahapp. Verkar som att jag får ta mig an detta själv då.
Wario: Aja. Hoppas att du får tag i nyckeln där i någon gång. *går iväg hem till sig*
VARIO: Alright. Ha det så bra du med... Herrevitlök! Jag måste fortfarande ha någonting att dricka!! Om bara denna
spargrisjäveln kunde samarbeta med mig någon gång!
Berättar-Wario: VARIO kämpar vidare med att få ut nyckeln ur spar-näsan, utan framgång... som vanligt. Sen går
han runt och frågar folk om någon av de kan tänka sig att ha sönder hans spargris:
Dumb-Crow: Sorry tjockis, men jag är upptagen med annat just nu.
VARIO: Jaha, med vadå?
Dumb-Crow: Att vattna rabatterna här, vad annars?
VARIO: Åh, ok. Ursäkta om jag avbröt dig i det du höll på med.
Dumb-Crow: Åh, ingen fara.
VARIO: Alright. Bara till att fråga nästa person då. Hördu, trästocken där!
Wood-Stock: Dööh.. ja?
VARIO: Skulle du tänka dig att hjälpa med min spargris här? Jag kan få upp den liksom!
Wood-Stock: Ok. Få se hur jag gör. Kan inte garantera nånting, men kan man alltid försöka.
VARIO: Ah, thank you..
Berättar-Wario: Trästocken tar spargrisen och ställer den framför sig. Sen tar han fram en jättestor klubba och
försöker slå ihjäl spargrisen med den, men lyckas bara platta till den.
VARIO: Tack så jäkla mycket för det där alltså! Är det allt du kan göra för att hjälpa till??
Wood-Stock: Döööh... Kanske kunde försöka med att använda den som toalettpapper eller nånting..
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VARIO: Å nej då! Den gubben går inte. Det e ju för faan en nyckel där i som jag vill åt! Jag tar tillbaka min spar-näsa
och går och frågar någon annan istället! Ha det så bra.
Wood-Stock: Dööh... sure.
Berättar-Wario: VARIO går vidare och letar efter någon som förhoppningsvis kan ha sönder hans spargris. Bara
några minuter senare ser han en Dumb-Crow sittandes vid någon parkbänk, och frågar honom om hans lilla problem:
VARIO: Ehm.. ursäkta mig!
Dumb-Crow: Ja, vad vill tjockis?
VARIO: Kan du få upp min spar-näsa tror du? jag har gått runt och frågat varenda person här i parken om de kan
få sönder den här, men ingen större lycka liksom.
Dumb-Crow: Dööh... tyvärr kan jag inte just nu, för jag sitter nämligen och matar trästocksfåglarna.
VARIO: Jahapp... Alright. Då får jag väl klara mig själv då.
Berättar-Wario: VARIO vandrar vidare med spargrisen i handen. Vid ett senare tillfälle stöter han på Monitorn, som
bara har en sak på minnet; att spela på det lokala kasinot i Wario Island.
VARIO: Ämen ser man på, vem har vi HÄR då? Är inte det Monitorjäveln!
Monitorn: Käft tjockis. Och ja, vad ser det ut som? Iallafall, så har jag inte tid med dig.
VARIO: Fine by me. Du ställer ju oftast bara till med förtret ändå. Vart ska du förresten?!
Monitorn: Har inte du med att göra. Förresten, snygg spargris du har i handen där.
VARIO: Det är en sparnäsa, om jag får korrigera dig där.
Monitorn: Men det får du inte. Däremot så tänker jag sno din gris!! *tar spargrisen ur händerna på VARIO och
springer iväg*
VARIO: Det var då fan. Kom tillbaka med den där!! *börjar springa efter Monitorn*
Berättar-Wario: Monitorn sticker iväg med VARIO springandes efter den. Verkar som att VARIO får försöka ta
tillbaka sin spargris om han vill få ut nyckeln till sitt kylskåp, men det verkar bli en väldigt lång färd för det målet:
VARIO: GRR.. Väänta du bara! Jag ska allt få tag i dig och ta tillbaka min sparnäsa! Sen efter att jag gjort det så ska
jag ta dina mekaniska armar och knyta ihop din uppkäftiga taltratt med de, och*Mummel mummel!! Gnäll gnäll!!*!!
Monitorn: Hä hä. Du kan alltid försöka, din feta lilla tjockis med ett onödigt stort ordförråd! Jag tänker sticka bort
till det lokala kasinot och spendera hela din spargris på betting!!
VARIO: Det där ger du FAAN i säger jag!!
Berättar-Wario: Färden fortsätter och fortsätter, tills de slutligen når kasinostället. Väl inne på kasinostället, där
Monitorn nu försöker satsa på betting med VARIO's spargris.
VARIO: För sista gången; Ge mig tillbaka den där grunkan!!
Monitorn: Nej! Har jag tänkt mig att spela så gör jag det nu, och inte sen! Varför går du inte och gör något annat
så länge, typ käkar vitlök eller nånting, så jag får vara ifred nån gång??
VARIO: Grr... Alright. Sure. Jag gör väl något annat under tiden... förresten tycker jag fortfarande inte om att
stå och snacka med dig...
Monitorn: Och VAD SA du just?!!
VARIO: Ah, ingenting. Jag går nu så du får greja med ditt. Undrar om de har någon bar här inne där man kan köpa
sig något och dricka, för jag e då fortfarande torr i halsen...
Borta vid baren, där VARIO nu ska försöka beställa sig lite dricka:
VARIO: Hörru du, barkillen. Har du tid eller?
Barägarn-Dumb-Crow: Ja, klart jag har. Vad vill du beställa?
VARIO: Öhm... det har jag inte bestämt mig för ännu... Jo, har ni någon MER dricka här?
Barägarn-Dumb-Crow: Mer-vadå?
VARIO: Är du pantad eller?? Jag frågar faktiskt; om ni möjligtvis har någon dricka här som heter MER?
Barägarn-Dumb-Crow: Och varför frågar du om det här??
VARIO: Öh, jag... alright, bara ge mig ett ärligt svar nu.. har ni någon sån dricka här, eller har ni det inte?
Barägarn-Dumb-Crow: Vi hade nån sån dricka för några timmar sen, men den har tyvärr tagit slut.
VARIO: Åh... Hm. Isåfall tar jag väl vatten då.
Barägarn-Dumb-Crow: Alright. Kommer nu på en gång. Hur stort glas vill du ha?
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VARIO: Det största som finns!
Barägarn-Dumb-Crow: Dööh... det största glaset kostar 120 spänn.
VARIO: Va f... SÅ mycket har jag inte i plånkan. Vad kostar ett mellanstort glas då?
Barägarn-Dumb-Crow: 60 spänn.
VARIO: 60 spänn har jag inte heller på mig... vad kostar isåfall ett litet glas?
Barägarn-Dumb-Crow: 15 spänn.
VARIO: Och jag har bara 20 spänn på mig.. Alright, då tar jag ett litet glas, och en liten påse med vitlökschips om
pengarna räcker till.
Barägarn-Dumb-Crow: Tja. Vitlökspåsen blir din för bara 3 spänn.
VARIO: Hm... Ok, kör till. Här har du pengarna.* ger barägarn pengarna*
Barägarn-Dumb-Crow: Tackar. Här är din bricka med vattenglas och påse med vitlökschips. *ger VARIO sin bricka*
Låt det väl smaka!
VARIO: Sure! Alright, bara till att gå och sätta sig då.. visserligen är glaset mycket mindre än vad jag hade väntat
mig, men nåt vatten är väl bättre än inget alls. *går och sätter sig på någon plats och börjar hugga in på sin lilla fika*
Samtidigt borta hos Monitorn, där han än försöker att satsa VARIO's spargris:
Monitorn: Men kom igen eller. Detta är ju en spargris, och jag vill satsa den på det här bettingbordet, så det så!
Betting-Dumb-Crow: Jamen, enligt våran skanningsapparat så finns det inget av värde i denna spargris.
Monitorn: Och HUR vet ni det, din organiska töntkråka!
Betting-Dumb-Crow: Enkelt.. jag hör inga mynt i den när man skakar den. Ta och skaka på den själv så får du se!
Monitorn: Jaha. Då gör jag väl det. *tar spargrisen och skakar den allt vad han orkar* Va fan, du har ju rätt. Jag
hör verkligen ingenting där i! Så den där lilla tjockisen försöker lura mig!? Det var ju då för jädra typiskt. Då kan jag
alltså inte spela här om jag inte har någon kosing på mig!
Betting-Dumb-Crow: Korrekt. Så det får väl bli vägen ut för dig denna dagen då.
Monitorn: Hmpf... Antar väl det. Men innan jag går ut... *får syn på VARIO där han sitter vid baren och fikar, och
kastar iväg spargrisen mot honom och försvinner ut genom entrén snabbt som fasen*
Samtidigt borta hos VARIO:
VARIO: *Buurp!* ... ja, inte speciellt mycket till mat, men ändå rapar man av det.. *hör något som kommer susandes
bakom honom, och vänder sig om för att se vad det är* Men vad... AAAH!! *BONK!*
VARIO: Yeeowch... vad var det som... ämen ser man på, det är ju min lilla spar-näsa! ... så Monitorn fick alltså
ingen chans att ens börja spela, eftersom spargrisen inga mynt har! he he.. var väl lika bra det. Han förtjänar inte
att vinna något ändå... nåja, får väl hälla i mig den sista slatten av glaset innan jag går ut ur byggnaden, för nu vill
jag bara hem och lägga mig på soffan, och inte göra nåt annat överhuvudtaget...
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Berättar-Wario: VARIO dräller i sig det sista av vattnet och gör sig beredd för att vandra hemåt. Visserligen är
han väl fortfarande lite uttorkad i halsen, men är alldeles för trött i skallen för att orka tänka på det.
VARIO: *Pust.. flås..* Jodu, det där lilla vattenglaset släckte inte min törst ett dugg.. skall bli skönt att få komma
hem och bara sätta mig och göra ingenting... det vill säga, om jag orkar ta mig hela vägen hem..
Berättar-Wario: VARIO fortsätter vandra vidare. Oturligt nog för honom, så börjar han att se väldigt underliga
syner på grund av hans väldigt uttorkande tillstånd, men trots det så fortsätter han hemåt. Någon timme senare
borta vid Wariobrödernas hus, där Wario nu står utanför och rotar i VARIO's lilla kylskåp:
Wario: Hä hä. Där lurade jag allt VARIO minsann. Inte nog med att han är långt bort ifrån, nu kan man ha ett helt
kylskåp med dricka för sig själv! *tar sig sin 120;e flaska med MER och börjar dricka upp den*
Samtidigt en bit bort ifrån, där VARIO nu har legat och däckat i över en halvtimma och 15 minuter:
VARIO: Ugh... Vart e jag någonstans.. åh just det, jag var ju på väg hemåt när jag plötsligt däckade ner på
marken! ... Verkar som att jag e strax hemma nu. Bara en liten bit kvar ser det ut som... Men, vart har min spar-näsa
tagit vägen?? *tittar sig omkring och får se spargrisen liggandes bredvid honom* Det var som... måste nog ha tappat
den när jag svimmade. Den ser även ut att ha gått i två delar! Men vart e nyckeln? Så den låg alltså inte där i när
jag försökte få ut den ur spar-näsan?! Ah, whatever. Det är väl lika bra jag går hem nu... och jag har dessutom
världens huvudvärk!
Berättar-Wario: VARIO vandrar den sista biten hemåt, och kan bara tänka på att ta sig en flaska MER och gå in i
sitt hus och bara sitta i soffan och glo på TV. Men när han väl står vid ingången till tomten så får han sig en rejäl
chock; Wario har lyckats att öppna VARIO's kylskåp, och är nu där och dricker MER flaskor så att det sprutar ur
näsan på honom:
VARIO: VAD I HELA... Hur FANKEN kunde du komma in i mitt kylskåp utan nyckel?! Med en liten fis eller vadå?!?
Wario: Men tjenare VARIO *Hick*... Öm, jo, det är nämligen så att jag lyckades få ut nyckeln ur din lilla spargris,
men bestämde mig för att sen sno med mig den hem.
VARIO: Och då är min fråga... Varför då..?
Wario: Jo, för att kunna öppna kylskåpet här och dricka upp allting innan du kom hem!
VARIO: Och HUR MYCKET har du druckit nu då, i samband med dina 50 första...?
Wario: 70 stycken. Sammanlagt blir det väl... tja, minst 120 flaskor, och denna är faktiskt min 121;a nu.
VARIO: Hur i allsin dar kan du lyckas dricka så otroligt mycket?? Den enda mängden flaskor jag lyckats dricka denna
dagen som varit är bara 23 stycken!
Wario: Jao, jag ska berätta lite kort om det; min pinkblåsa inne i byxorna skyfflar undan all saft som kommer ner i
den, och... på så sätt får det plats med mer vätska där i. Fast nu efter min 121;a flaska så lär jag nog bli ganska
pissnödig. *börja känna hur kissblåsan signalerar Wario att gå på toaletten* Ajdå. Känns som att det är dags nu! Jag
går in på mitt utedass och pinkar så länge. Ha det så bra VARIO.
VARIO: Sure. *går bort till sitt kylskåp och kollar om det finns någonting kvar, och får se att all dricka blivit totalt
utlänsat* Hm... inte ens en liten droppe kvar. *stänger kylskåpet* Alright, då bär det väl av till soffan då, för nu är
jag verkligen HELT uttorkad...
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Berättar-Wario: Och så, efter en rejäl dag så bär det av mot soffan för VARIO. Han slår på TVn för att hitta
något vettigt att se på, men fastnar istället vid att konstant bläddra bland alla kanaler. Senare frampå skymningen
kommer hans brorsöner hem från sin shoppingtur, med kasser fyllda med mat, städgrunker, och annan dynga:
Wario-Ware-Man: Tjena VARIO, nu är vi hemma från shoppingturen! Hoppas att din dag vart lugn och fridfull.
VARIO: *tänker för sig själv*Jaoo... det där kan nog diskuteras.
Warrio: Och papegojan är fortfarande i sin bur och sover, ser jag.
VARIO: Och vad har ni köpt hem för gott idag då?
Wario-Ware-Man: Tja... mestadels nödvändigtheter, men det som fångade både min och Warrio's blick var en ny
speciell sorts vitlök!
VARIO: Jaså! Vilken slags vitlök då?
Wario-Ware-Man: Givetvis köpte vi det gamla vanliga; vitlök kryddade med curry. Och den nya sorten som vi båda
kände för att prova ikväll; Vitlök kryddade med stark paprika och chili!*tar fram en påse med vitlök, kryddade med
stark paprika och chili*
VARIO: Nä, inte ännu mera starka saker!?? Jag tror jag hellre dör uttorkad isåfall! *börjar svettas uppe i pallet och
tuppar ner på soffan av ren utmattning*
Warrio: Haöh?!... vad e det med VARIO??
Wario-Ware-Man: Amen fråga inte mig va, hur ska jag kunna veta? Jo förresten, vi köpte lite dricka till dig om du
vill ha! *tar fram en flaska MER och håller upp den* ... inget svar.
Warrio: Låt han sova. Han har väl kanske haft en tuff dag eller nåt.
Wario-Ware-Man: Även om han bara legat i hängmatten och sovit hela dagen?!?
Warrio: Mja.. rättare sagt uttorkning. Iallafall, vad har vi på nyheterna ikväll då?
Wario-Ware-Man: Amen slå på rätt kanal då, så går jag ut till köket och ställer in allt i kylskåpet, och plockar med mig
den nya vitlöken som vi köpte med hem!
Warrio: Alright. On my way Wario-Ware-Man!
Berättar-Wario: Hm... Ja, detta kan man säga har vart en väldigt tuff dag för åtminstone VARIO... Tja, mer har
jag inte att tilläga här, men... as usual, ni kan nog förvänta er den 26;e episoden inom en snar framtid, för i den
episoden kommer biet Maja att ha någon form av större framträdande på scenen! ... hur vet jag inte riktigt just nu,
men på något sätt blir det väl så. Till dess, ha det så bra kära läsare. Visserligen är det väl minst 6 episoder kvar
eller mer av Wario-showen nu, men det är ett tag kvar tills denna serien kommer läggas ner, så det kommer
fortfarande bli lite mera äventyr och konstigheter framöver, I promise.
Slut~The End...
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