Godt vi ku' hjælpe

Tekst: Vase&Fuglsang
Cirkusrevyen

Hjælpsom og enfoldig servicemedarbejder (S) i en kundeservice i et storcenter.
Der er en slags 'skranke'. Stresset karrierekvinde (K) kommer til med grædende
baby i lift, som hun vugger.
K:

Såsåså...(synger) Nu tændes der stjerner, tralalala ...(barnet sover)

S:

(kalder i mikrofon) Nr. 13... (til kvinden) Hej, hvad drejer det sig om?

K:

Hej. (sætter liften på skranken) Det er min mor...

S:

(kigger på liften, afbryder) Jeg stopper dig lige... du har byttet rundt.

K:

Hvad?

S:

(hvisker for ikke at vække ungen) Det dér er ikke din mor. Du må være
moderen, og dét (peger) må være din datter. Ikke?

K:

Jo, selvfølgelig.

S:

Godt vi ku' hjælpe! (kalder i mikrofon) ... nr. 14?

K:

Ved du hvad, jeg har faktisk været på arbejde i 12 timer...

S:

...okay, så er det da klart, hvis du liiiige mister overblikket!

K:

Nej jeg gør ikke ... vi snakker ikke om min datter, hér...

S:

Så det er det IKKE din datter? Hvor har du så fundet barnet?

K:

Nejnejnej... det er min datter!

S:

Så nu ER det din datter?!?

K:

Ja, men det er ikke hende, det drejer sig. Det er min mor! Min datters
bedstemor!

S:

En bedstemor? Hvor? (kigger rundt)

K:

Det er jo dét! Vi har mistet hende!

S:

Jeg kondolerer. Det må være svært.

K:

Hvad?

S:

Sorgen...jeg mistede selv min mor for flere år siden... hun gik ud foran en
bus!

K:

(ryster på hovedet) Du forstår det simpelthen ikke?

S:

Nej, man forstår det simpelthen ikke. Den ene dag: frisk til banko...næste
dag: linie 4...BUM.

K:

Ved du hvad ...jeg er leder med 70 ansatte under mig, jeg har en 80 timers
arbejdsuge.

S:

Uha, ja så smutter overblikket nemt.

K:

Nej, det gør ej. (afbryder hidsig) Jeg har hverken mistet overblikket
ELLER min mor.

S:

Nåda? Herligt! Problemet løst ... godt vi ku' hjælpe...
(kalder i mikrofon) ... nummer 14!

K:

Stooop! Vi starter forfra: (langsomt) Min mor...min datters bedstemor... er
blevet væk! Okay?

S:

Blevet væk?!? Guuud, hvorfor sagde du ikke det?

K:

Det prøvede jeg ligesom også. Hun er gammel. Og de bliver let forvirrede i
den alder.

S:

Det er rigtigt. Min mor f.eks, hun vadede lige ud foran en bus....

K:

Hold så op med din mor. Det er min mor vi leder efter, og jeg vil gerne ha'
at du kalder hende...

S:

Ja, hvad skal jeg kalde hende?

K:

Nej, du skal kalde PÅ hende.

S:

Okay (kalder ud i rummet) "Bedstemor, det er kundeservice, der kalder på
bedstemor...". Jeg tror ikke hun ka' høre mig.

K:

Hvad så med at bruge mikrofonen?!?

S:

Nånå, der var nok én, der tabte sutten dér.

K:

Hvad sagde du???

S:

Jeg sagde ... (har vendt sig mod babyliften, babysprog) ... der er vist en lille
én der har tabt sin sutte-lut, hva'? (synger) Nu tændes der stjerner....

K:

BRUG MIKROFONEN!

S:

Okay (synger i mikrofonen) NU TÆNDES DER STJERNER....

K:

SÅ ER DET FANME NOK! (peger på mikrofonen) Gentag i dén dér: Der står
en datter i kundeservice.

S:

(i mikrofon) Der står en datter i kundeservice...

K:

Med sin datter, der leder efter sin mor.

S:

(i mikrofon) Det var altså 2 døtre, der leder efter den enes mor som er
bedstemor til den anden!

K:

Og hun hedder Gerda!

S:

(i mikrofon) Barnet hedder Gerda!

K:

Nej, barnet hedder Tilde.

S:

Barnet hedder nu Tilde.

K:

Min mor hedder Gerda, jeg hedder Kirsten!

S:

Det var altså 2 døtre, 2 mødre, fordelt på Tilde, Gerda og Kirsten!
(til kvinden) Gud, sagde du Gerda?

K:

(desperat) Ja, har du set hende?

S:

Nej, men det hed min mor også! Det var hende, der gik ud foran en bus...

K:

Jeg gider ikke høre mere om din mor. Kundeservice mig i røven. Du
spilder min tid. JEG FINDER HENDE SELV! FJOLS!

Hun tager sit barn og går. Bedstemoderen - Gerda (G) - dukker nu op bag fra
"skranken" hvor hun har gemt sig.
G:

Er hun gået?

S:

Ja ... det er ellers et sødt barnebarn.

G:

Helt sikkert, men jeg har 10 styks fordelt på 4 karrieredøtre, der NÆGTER
at tage orlov. Jeg har ikke haft en fridag i 3 år. Og jeg vil bare så gerne gå
lidt rundt og kigge på butikker (på vej ud modsatte vej af datteren) Tak for
hjælpen!

S:

Jamen ... Godt vi ku' hjælpe ... (i mikrofon) nummer 14.

Exit.

