Har du ikke et kort?

Tekst: Vase & Fuglsang
Hjørring Revyen

En kunde står ved en kasse i et supermarked. Ekspedienten indkasserer penge fra en anden
kunde foran.
Eksp:

Det bliver 112,50!

Den anden kunde betaler med kort, han fumler med kortene, kan ikke huske koden osv. Kunden
bliver utålmodig. Hans mobiltelefon ringer.
Kunden:

Ja? Ja, jeg er på vej...osse komfuret nu?! Jamen jeg står ved kassen, jeg har
købt 6 sikringer...hva'?...ja det er 10 Ampere....nej, jeg er forrest i køen, nu, jeg
skynder mig!

Den anden kunde går. Ekspedienten bipper sikringerne ind.
Eksp:

Det bliver 17.50!

Kunden gi'r eksp. en 50-kroneseddel. Eksp. kigger undersøgende på den.
Eksp:

Har du ikke et kort?

Kunden:

Hva'?

Eksp:

Ja, et VISA, f.eks.

Kunden:

Nej, det har jeg ikke...du har jo lige fået en 50'er!

Eksp:

(kigger mistænksomt på sedlen) Hvad med et Mastercard?

Kunden:

Nej!

Eksp:

Diners-club-card?...American Ekspress?

Kunden:

Nej, mit kort derhjemme. Jeg har kun kontanter.

Eksp:

Kontanter, siger du? Det ved jeg altså ikke om vi ta´r!

Kunden:

HVA!?!

Eksp:

Øjeblik....(trykker på en samtaleanlægs-knap, taler med en overordnet)
Det er kasse 4, der står en kunde her, der ikke har noget kort. Han vil betale
med noget han kalder...."kontanter"...(pause)....nej, jeg har heller ikke hørt om
det....(kigger på sedlen) det ligner sådan en papiragtig seddel.....okay.
(giver seddelen tilbage til Kunden)

Vi er altså ikke så glade for at ta' sådan en her, men du kan få et
Accept-card med 25000 i kredit...
Kunden:

(afbryder) Jeg skal ikke ha' hverken kort eller kredit! Jeg skal bare betale den
her pakke sikringer, med en ganske almindelig 50-kroneseddel....og det haster.
(lægger en 50'er)

Eksp:

Jeg kan altså ikke ta' den dér. Det er af sikkerhedshensyn!

Kunden:

Sikkerhedshensyn?

Eksp:

Ja, vi ka' jo ikke være sikre på, om den er din!

Kunden:

(irriteret) Om det er min Selvfølgelig er det da min...jeg står jo med den!

Eksp:

Derfor behøver den jo ikke at være din!

Kunden:

Hør nu her, det er jo hele idéen med en pengeseddel, ikke? For et kvarter siden
var det slagterens, nu er det min og om lidt er det din. Og det skal helst gå lidt
stærkt, jeg skal hjem med de her sikringer inden det er for sent....
(Hans mobil-telefon ringer, han tager den)
...ja, gu står jeg her endnu...er fryseren også røget...jamen jeg har lidt problemer
med en 50'er...(irriteret) nej jeg har ikke et kort med.....
(lægger på, kigger igen på eksp.)
Hvad så?

Eksp:

Prøv at lægge hovedet lidt på skrå!

Kunden:

Hva?

Eksp:

Vær venlig at lægge hovedet lidt på skrå.
(Kunden parerer ordre, målløs)
Og prøv så at smil...
(Kunden smiler anstrengt)
Nej, det ligner altså ikke dig på billedet!

Kunden:

Billedet??? (river sedlen fra eksp. og kigger på den)

Eksp:

Ja, synes nærmest det ligner en dame fra forrige århundrede.

Kunden:

Ja, gu fanden gør det da det...det er jo en dame fra forrige århundrede. Det er
Karen Blixen...det er jo en pengeseddel, for fanden. Man har da ikke sit eget
portræt på en pengeseddel.

Eksp:

(ekspedienten tager sedlen igen) Så hedder du måske heller ikke Bodil?

Kunden:

Bodil???

Eksp:

Ja, Bodil Nyboe-Andersen og er Nationalbankdirektør?

Kunden:

NEJ FOR FILEN! JEG HEDDER JØRGEN LARSEN OG JEG ER RØRLÆGGER...

Eksp:

(ignorerer og trykker på samtale-knap) Ja, det er kasse 4....billede og underskrift
passer ikke....Nej....Okay. (vender sig mod kunde) Har du i det mindste en kode til
den?

Kunde:

EN KODE? Sig mig har I allesammen fået et rotterende konto-kort galt
i kasketten, her.....Der hører sguda ikke en kode til en 50'er!

Eksp:

Ja, der står da i hvert fald et nummer her i hjørnet. Hvis du bare kan oplyse mig
de 9 cifre, så ville det sandsynliggøre at sedlen er din!

Kunde:

NÅ, VILLE DET DET!? JAMEN , DET KAN JEG ALTSÅ IKKE! Og hvad vil du så gøre
ved det?

Eksp:

Har du mobilpay?

Kunden:

NEJ! JEG HAR IKKE MOBILPAY!

Eksp:

Hva' så med et gammelt gavekort? Eller en flaskebon?....

Kunden:

JEG HAR INGENTING, SIGER JEG JO!!!

Eksp:

Der ligger nogengange nogle flasker ved bænkene, måske ku' du samle nogle af
dem sammen og....

Kunden:

(hidser sig op) NEJ, NU HOLDER VI FANME..JEG VENTER 24 GÆSTER OM 8
MINUTTER TIL KOLD ANDESTEG OG SMELTET FLØDERAND, FORDI DET
TILSYNELADENDE ER UMULIGT AT KØBE EN PAKKE SIKRINGER MED EN
GANSKE ALMINDELIG DANSK 50-KRONESEDDEL, MEN JEG HAR RETTEN PÅ
MIN SIDE. I SKAL TAGE KONGENNS MØNT OG....
(mobiltelefon ringer, han tager den)
Hallo!...HOLD KÆFT!
(slukker og vender sig mod eksp.)
....SKULLE VI SÅ SE AT KOMME I GANG?!?

Eksp:

Altså, jeg ville gerne hjælpe, men du må selv ku se det: et betalingsmiddel der
tilhører Bodil, men med en anden dames billede, som du lige har lånt af din
slagter....(tager sikringerne)...der er noget der ikke stemmer!

Kunden:

(går amok) SÅ SKAL JEG DÆLEME FÅ DET TIL AT STEMME HER OG NU!
LAD OS SE ENGANG....
(snupper seddelen og en kuglepen op af lommen på ekspedientens kittel)
...VUPTI.......jeg har jo briller og et lille skæg, ikke?

(kradser løs på seddelen)
Det påfører vi med let hånd...sååådan.....og så ka' jeg jo skrive mit navn: Jørgen
Larsen...Nu ligner det hele....og se så futter vi vores nye "kort" igennem
automaten her....bibibiblip!
(putter seddelen igennem kort-automatenog hamrer seddelen på "disken" )
...OG MÅ JEG SÅ FÅ MINE SIKRINGER????
Eksp:

Okayokayokay, så siger vi det!

Kunden:

(forbavset) Hva?

Eksp:

Jaja, alt det bøvl for en pakke sikringer, så...så ta'r vi den der...seddel.

Kunden:

Okay? Ja, jeg mener (mander sig op)... det var også på tide!!!

Eksp:

(kigger på sikringerne) Åh-åh!

Kunden:

Hvad nu!?

Eksp:

Jeg kan desværre ikke ekspedere dig. Den her pakke er jo en 10-stk's!

Kunden:

OG HVAD SÅ!?

Eksp:

Du må kun ha' 6 varer igennem her....
(slår et skilt op med "Quick-kasse")
.....det her er en quick-kasse!!!

Kunde:

AAAAAAAAAAAAARGGGHHHHHHHH!!!!

Kunden løber ud.

