En lille én

Tekst: Vase&Fuglsang
Nykøbing F-revyen

En ældre senil herre bliver fulgt ind i sin lejlighed af en hjemmehjælper m/k.
Han har en lænestol og et lille bord hvorpå der ligger nogle breve.
Hjælper:

Så er vi hjemme igen, Sørensen. Nåda, der er kommet post!

Far:

Aaah, spændende! Jeg venter svar fra kommunen, om
jeg har fået bevilliget sådan en lille smart én ... hvad er det de
hedder ...nåjo, en robotstøvsuger!

Hjælper:

Åhja, en robotstøvsuger! Ja, de er smarte!

Far:

Ja, jeg har længe ønsket mig sådan en lille én!

Hjælper:

Nå, jamen det krydser vi fingre for. Vi ses på tirsdag, Sørensen!

Far:

Ja, hejhej! (kigger efter hjælperen, for sig selv) Gad vide hvem det var?

Hjælperen går ud. Den ældre herre åbner et brev.
Far:

Lad os se engang. Statsforvaltningen? Faderskabssag?
Åh nej, så har jeg fået byttet post med ham den unge lømmel oppe på
4. Han er vist en værre én. (åbner det andet brev)
...åh dét her er til mig... fra kommunen... (skimmer brevet, læser for
sig selv) "Det er med glæde vi kan meddele at... bumbumbum ...
robotstøvsugeren kommer på tirsdag!"
Haha, glimrende! Så var der endelig gevinst!

Datteren kommer på besøg med kager.
Datter:

Hej far, jeg har taget kager med.

Far:

Hej Vibber....dejligt...jeg tror der er kaffe på kanden.

Han lader det første brev ligge og stavrer ud efter kaffe.
Datter:

(finder konvolutten, læser bestyrtet)
Statsforvaltningen? En faderskabssag? Jamen...

Den ældre herre kommer tilbage med kaffe.
Far:

Jaja, der er godt nyt med posten! Gæt lige hvad din gamle far
skal ha' ? Jeg skal ha' sådan en lille én! Hvad er det, det hedder...

Datter:

(vantro) En lille én!?!

Far:

Ja! En lille én krabat der fiser rundt på gulvtæpperne.

Datter:

Far?!? Jamen... i din alder?

Far:

Jeg havde sgu' næsten også opgivet at få én.
Men pludselig var der bingo! Det er åbenbart aldrig for sent!

Datter:

Jamen, hvordan vil du da klare det?

Han sætter sig i en lænestol.
Far:

Nårh, det er pærenemt! Sådan en lille én drøner selv rundt mellem
møblerne mens jeg ser TV, og så løfter jeg fødderne når den
kommer forbi. Hejhej lille ven! (viser det)

Datter:

Jamen, du har da heller ikke plads?

Far:

Plads? Jamen, den fylder nærmest ingenting. Den kan bo under
sengen.

Datter:

Under sengen!?!?

Far:

Ja, og så om morgenen skal den lige skiftes, og så er den klar til at
futte rundt igen hele dagen. Jo, der bliver liv og glade i den 3værelses!

Datter:

FAR! Har du gennemtænkt det her?

Far:

Jaja, jeg arbejdet på sagen i flere år.

Datter:

Hvad har du?

Far:

Ja, sådan en ting kommer jo ikke af sig selv!

Datter:

Jotak, jeg har ligesom selv et par stykker. Men far hvem har så
hjulpet dig med at...

Far:

Nå, nu bliver du nysgerrig, hva'? Du kender min sagsbehandler på
kommunen...

Datter:

Hanne? Hende med krøllerne?

Far:

Ja, og de store...

Datter:

(afbryder) Ja tak jeg ved godt hvem Hanne er....

Far:

Ja, det var ikke hende. Mage til mokke. Hun ville ikke høre
tale om det. Så prøvede jeg hendes kollega Britta...der var sgu også
lukket for det varme vand.

Datter:

(lavmælt) Jamen far, de er sagsbehandlere...det må de jo slet ikke!

Far:

Næh, det fandt jeg sgu også ud af. De er sgu lidt tunge i røven i det
offentlige. Men så fik de jo en helt ung, nyuddanet...Isabella!

(filmer med øjebrynene)
Datter:

Unge, nyuddannede...? Og hun var...?

Far:

Jaeh, hun var lidt mere løs i paragraferne!
Slet ikke så fedtet med udstyret!

Datter:

FAR!?!

Far:

Hun var i det mindste et menneske af kød og blod, der ku' se når en
ældre herre var.....værdigt trængende!

Datter:

Jeg er ligeglad hvor trængende du var. Det her er slet ikke i orden!!!

Far:

Nånå, herregud, vi ordnede jo det hele på 5 minutter!

Datter:

5 minutter?!

Far:

Jaja, den gamle skruede charmen på og til sidst så bøjede Isabella
sig og så...

Datter:

(afbryder) Far, spar mig lige for detaljerne.

Far:

Det er sgu dét jeg kalder Borgerservice!

Datter:

(tager sig sammen) Nå, jamen så må vi indstille os på realiteterne.
Der kommer en lille ny, sådan er det...og hvornår er den så sat til?

Far:

På tirsdag!

Datter:

PÅ TIRSDAG?

Far:

Man kan sige meget skidt om Kommunen ... men når først de
rykker, så går det stærkt!

Datter:

Far, du kan jo slet ikke overskue det her!

Far:

Hør, du hidser dig op, Vibeke.

Datter:

Jeg tror lige lige jeg skal hjem og tænke lidt over det hele.

Far:

Nånånå. Jamen så gør du det. Så tager jeg ned på kommunen
og ser om jeg se om jeg kan få et par stykker mere!

Datter:

Vil du ha' FLERE???

Far:

Jaja, nu har jeg jo hul igennem hos Isabella!

Exit.

