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En liten krabat/dammsugeren

Text: Vase&Fuglsang 2016

(översatt från danska)
En äldre senil man blir följd in i sin lägenhet av ett vårdbiträde.
Han har en fåtölj och ett litet bord där det ligger några brev.
Biträdet:

Så är vi hemma igen, Sörensen. Se där, du har fått post!

Mannen:

Aaah, spännande! Jag väntar svar från kommunen om att få en så´n
där smart liten krabat……… vad är det nu dom kallas…… JO: en
robotdammasugare!

Biträdet:

Ahaaa, en robotdammsugare! Ja, de är smarta!

Mannen:

Ja, en så´n liten krabat har jag önskat mig länge!

Biträdet:

Jamen då håller vi tummarna. Vi ses på tisdag, Sörensen!

Mannen:

Ja, hej hej! (tittar efter biträdet, mumlar för sig själv) Det vete Gud
vem hon var?

Biträdet går ut. Mannen öppnar ett brev.
Mannen:

Nu ska vi se. Socialnämnden? Faderskapsärende?
Åh nej, nu har jag fått fel post. Brevet måste vara till den unga lymmeln på
fyran. Han är visst ett riktigt rötägg
(öppnar det andra brevet)
... åh det här är till mig ... Örkelljunga Kommun ...
(skummar igenom brevet, läser för sig själv)
"Vi kan med glädje meddela, att ... ”
Haha, jättebra! Triss! Plötslig händer det!

Dottern kommer på besök med tårta.
Dottern:

Hej pappa, Jag har tagit med tårta.

Mannen:

Hej Vibber ... trevligt ... Jag tror det finns kaffe i kannan.

Han låter det första brevet ligga kvar på bordet och stapplar ut efter kaffet.
Dottern:

(tar upp kuvertet, läser förfärad)
Socialnämnden? Ett faderskapsärende? Jamen...

Mannen kommer tillbaka med kaffe.
Mannen:
Jaja, där var det goda nyheter med posten! Gissa vad din gamla pappa ska
få ? Jag ska få sådan där liten krabat! Vad är det nu dom
heter...
Dottern:

(vantroget) En liten!?!
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Mannen:

Ja! En liten krabat som snor omkring på mattorna.

Dottern:

Pappa?!? Jamen ... i din ålder?

Mannen:

Jag hade ta mej tusan nästan gett upp hoppet om att få en.
Men plötslig! Bingo! Då händer det. Det är uppenbarligen aldrig för sent!

Dottern:

Jamen, hur ska du klara av det?

Han tar plats i en fåtölj.
Mannen:

Nå, det är väldigt enkelt! En så´n där liten krabat snor bara omkring
mellan möblerna, medan jag tittar på tv, och så lyfter jag på fötterna när
den åker förbi. Hej hej lille vän! (visar det)

Dottern:

Jamen, du har väl ingen plats?

Mannen:

Plats? Jamen, den tar ju nästan ingen plats! Den kan bo under

Dottern:

Under sängen!?!?

Mannen:

Ja, och så på morgonen skall det bara göras ett ombyte och sen är
den klar att sno runt igen hela dagen. Ja, då blir det liv och glädje i
trerummaren!

Dottern:

PAPPA! Har du tänkt igenom det här?

Mannen:

Jajamensan, jag jobbat på saken i flera år.

Dottern:

Vad har du?

Mannen:

Ja, en så´n där grej kommer ju inte av sig själv!

Dottern:
med att ...

Jo tack, jag har liksom ett par styckar själv. Men pappa vem har hjälpt dig

Mannen:

Nååå, nu blir du allt nyfiken, va'? Du känner min handläggare på
kommunen ...?

Dottern:

Hanne? Hon med lockarna?

Mannen:

Ja, och de stora ...

Dottern:

(avbryter) Ja tack. Jag vet, vem Hanne är....

Mannen:

Ja, det var inte henne. Fy fan vilken käringsatan. Hon ville inte lyssna på
mig. Så försökte jag med hennes kollega Britta ... där var fantamej också
kranen åtskruvad.

Dottern:

(lågt) Jamen pappa, dom där handläggarna ... så´nt får de ju absolut inte
syssla med!

sängen.
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Mannen:

Nänä, det upptäckte jag också. De är ju lite baktunga inom det offentliga.
Men så fick de ju in en helt ung, nyutbildad ... Isabella!
(himlar med ögonen )

Dottern:

Ung, nyutbildad ...? Och hon var...?

Mannen:

Jodå, hon var lite mer lös beträffande paragraferna!
Inte alls så snål med tillgångarna!!

Dottern:

PAPPA!?!

Mannen:

Hon var in i minsta detalj en människa av kött och blod. Hon kunde se
vilka behov en äldre herre har rätt till att få tillfredsställda.

Dottern:

Jag struntar i, hur behövande du var. Det här är överhuvudtaget inte
okej!!!

Mannen:

Nämen herregud, vi fixade ju hela saken på 5 minuter!

Dottern:

5 minuter?!

Mannen:

Jaja, gubben här skruvade på charmen, och till slut så böjde Isabella
sig, och så...

Dottern:

(avbryter) Pappa, var snäll och skona mig för detaljerna.

Mannen:

Det är fan ta mig vad jag kallar medborgarservice!

Dottern:

(samlar sig) Nå, jamen nu måste vi ställa in oss på realiteterna. Här
kommer det en liten ny, så är det bara ... och när sker det?

Mannen:

På tisdag!

Dottern:

PÅ TISDAG?

Mannen:

Mycket skit kan man säga om kommunen ... men när dom drar igång så
går det fort!

Dottern:

Pappa, du kan ju inte alls överblicka det här!

Mannen:

Vad du hetsar upp dig, Vibeke.

Dottern:

Jag tror jag måste gå hem och fundera lite på det här.

Mannen:

Nånånå. Gör du det, snälla. Så åker jag ner till kommunkontoret
och så får vi se, om jag kan få ett par stycken till!

Dottern:

Vill du ha FLER???

Mannen:

Javisst, nu har jag ju halva inne hos Isabella!

Exit.

