Godt tænkt (helt seriøst!)
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To kvinder sidder på en cafe. En tjener serverer for dem.
Tjener:

Og det var 2 glas af vores bedste Cava!

Tjeneren går.
Gitte:

De ER altid så søde herinde.

Helene:

Ja! Og en gang i mellem, så skal man bare forkæle sig selv lidt.

Gitte:

Det skal man da. Skål!

De skåler og drikker.
Gitte:

Man kan sgu ellers godt få det helt dårlig for tiden ... jeg tænker på
alt det med flygtningene.

Helene:

Ja, det er frygteligt.

Gitte:

Og så sidder vi her hér med bobler...

Helene:

Du har ret, men hvad skal man næsten gøre?

Gitte:

Sjovt du siger det. Thomas og jeg, vi har ... helt seriøst ... overvejet
at sælge bilen.

Helene:

Sælge bilen?

Gitte:

Ja, og så sende pengene til noget flygtningehjælp.

Helene:

Aij, hvor ER det godt tænkt!

Gitte:

Jeg mener, jeg arbejder hjemme. Og Thomas han kan ta' en bus
ind på klinikken.

Helene:

Fedt, der endelig er nogen der gør noget!

Gitte:

Tak! (lille pause) Ja, det vil sige, nu har HT omlagt 12'eren pga
Metrobyggeriet.

Helene:

Hvad har de?

Gitte:

Og så passer bustiderne bare SÅ dårligt for Thomas.

Helene:

Aijj, det er så typisk den Metro. Hvad den ikke har ødelagt.

Gitte:

Men det er ellers godt tænkt.
Tak.

Tjener kommer til med tallerkener.
Tjener:

Og det var 2 gange tapas med manchego, chorizo og lidt
sortfodsskinke. Velbekomme.

Tjeneren går. De smager på maden.
Helene:

Uhm, den er god den skinke. Vi har faktisk også ... helt seriøst ...
overvejet at ha' en flygtningfamilie boende.

Gitte:

Seriøst?

Helene:

(nikker) Vi har jo pladsen i kælderen, toilet og lille
køkken. Tænkt hvad det kunne gøre for en familie fra Syrien.

Gitte:

Hvor ER det godt tænkt! Fedt, der endelig er nogen der gør noget!

Helene:

(pause) Men nu har Morten så googlet på Kommunens
brandregler ...

Gitte:

Sig, det er løgn!

Helene:

...og der SKAL være 90 centimeters vindueshøjde som
redningsåbning.

Gitte:

90?!

Helene:

Ja, og vi har målt ... det ene er kun 88!

Gitte:

Aij, skide 2 centimeter. Typisk kommunen med sådan
nogle regler.

Helene:

Ja, dén fik de så ødelagt.

Gitte:

Men det er ellers SÅ godt tænkt!

Helene:

Tak.

Tjeneren kommer ind.
Tjener:

Er der noget I mangler?

Gitte:

Nej, vi har alt hvad vi har brug for. Tak!

Tjeneren går.

Gitte:

De er så søde herinde.

Helene:

Min yndlingscafé.

Gitte:

Nu skal du ikke lige sige det her til nogen ... men vi har seriøst
overvejet....

Helene:

Helt seriøst?

Gitte:

Helt og aldeles seriøst overvejet, at sige vores job op, og flytte til
Lesbos...

Helene:

Dér hvor flygtningene kommer ind i små både?

Gitte:

Ja! Lige dér hvor Europa brænder. Og så tilbyde mennesker i nød,
gratis hjælp med de komptencer vi nu en gang har!

Helene:

Tandplejer og kiropraktor?

Gitte:

Ja, hjælpe til et nyt liv i Europa, med rank ryg og nul huller.

Helene:

Hvor er det bare godt ... nej, hvor er det PISSEgodt tænkt!

Gitte:

(sukker, lille pause) Men EU-regler siger man ikke frit kan
overføre privattegnede sundhedsforsikringer!

Helene:

Det er løgn?

Gitte:

Det ville koste os flere tusind kroner.

Helene:

Hvor er det typisk EU!

Gitte:

Ja, og vi synes ellers det var så godt tænkt!

Helene:

Ååååh Metroen, kommunen, EU... man bliver sgu så træt af de stive
systemer!

Gitte:

Det er da deres skyld ingen gør noget.

De skåler. Tjeneren kommer ind med en avis.
Tjeneren:

Undskyld, jeg lyttede lidt med, og må jeg sige:
alle jeres idéer, det er bare SÅ godt tænkt! Helt seriøst!

Gitte:

(overrasket) Tak, skal du ha'!

Helene:

Hvor er du sød!

Tjeneren:

Må jeg gi' jer lidt læsestof med gode nyheder?

Helene:

Øøøøh, ja...hvad?

Tjeneren lægger en avis og nogle foldere. De reagerer beklemt undervejs.
Tjeneren:

Ja, Weekendavisen skriver at EU lemper deres regler for
sundhedsforsikringer. (lægger en avis)
Kommunen sløjfer brandregler for kældervinduer.
(lægger en folder) og her den nye busplan: (lægger en
busplan) 12'eren er tilbage på sin gamle rute. Velbekomme.

Tjeneren smiler og går. De sidder lamslået tilbage.
Gitte:

Ved du hvad ... jeg har helt seriøst overvejet at finde en ny stamcafé.

Helene:

Det er simpelthen SÅ godt tænkt!

De smider en seddel på bordet og går.

