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Har du inte kort?

Text: Vase & Fuglsang

(översatt från danska)

SKETCH I ETT SNABBKÖP, PENGASEDEL GER PROBLEM. 2-3 PERSONER.
En kund stannar vid en kassa i ett snabbköp. Affärsbiträdet tar betalt av en annan kund framför.
Affärsbiträdet: Då blir det 112,50!
Den andra kunden betalar med kort, han fumlar med korten, har glömt bort koden osv. Kunden
blir otålig. Hans mobiltelefon ringer.
Kunden:

Ja? Ja, jag är på väg ... spisen nu också?! Jamen jag står vid kassan, jag har
köpt 6 proppar... va? ... ja det är 10 Ampere ... nej, jag är främst i kön nu, jag
skyndar mig!

Den andra kunden går. Affärsbiträdet scannar in propparna.
Affärsbiträdet: Det blir det 17.50!
Kunden ger affärsbiträdet en hundralapp. Affärsbiträdet granskar den.
Affärsbiträdet: Har du inte kort?
Kunden:

Va?

Affärsbiträdet: Ja, ett VISA, till exempel.
Kunden:

Nej, det har jag inte ... du har just fått en hundralapp!

Affärsbiträdet: (tittar misstrogen på sedeln) Jamen, har du ett Mastercard?
Kunden:

Nej!

Affärsbiträdet: Diners-club-card? ... American Express?
Kunden:

Nej, mitt kort är hemma. Jag har bara kontanter.

Affärsbiträdet: Kontanter, säger du? Det vet jag verkligen inte, om vi tar emot!
Kunden:

VA!?!

Affärsbiträdet: Ett ögonblick .... (trycker in knappen på en interntelefon, pratar med en
överordnad) Kassa 4 här, det står en kund här, som inte har nåt kort. Han vill
betala med nåt han kallar...."kontanter"...(paus)....nej, jag har inte heller hört
om det ... (tittar på hundringen) det ser ut som en papperslapp ... okej.
(ger tillbaka sedeln till Kunden)
Vi är inte så glada för att ta' en sån där, men du kan få ett Accept-card med
25000 i kredit ...
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Kunden:

(avbryter) Jag ska inte ha varken kort eller kredit! Jag ska bara betala det här
paketet med proppar, med en helt vanlig hundralapp ... och det är bråttom.
(lägger fram en hundralapp)

Affärsbiträdet: Jag kan verkligen inte ta den där. Det är av säkerhetsskäl.
Kunden:

Säkerhetsskäl?

Affärsbiträdet: Ja, vi kan ju inte vara säkra på, att den är din!
Kunden:

(irriterat) Om det är min? Självklart är det min ... jag står ju med den i
handen!

Affärsbiträdet: Därför är det ju inte säkert, att den är din!
Kunden:

Lyssna nu, det är ju hela idén med en pengasedel, fattar du det? För en kvart
sen tillhörde den slaktaren, nu är den min och om en liten stund är den din.
Och det får gärna gå lite snabbt, jag ska hem med propparna här innan det är
för sent ... (Hans mobiltelefon ringer, han svarar)
... ja, visst fan står jag här ännu…… har frysboxen också gått åt skogen ...
jamen jag har lite problem med en hundralapp ... (irriterad) nej, jag har inte
med mig nåt kort …(avbryter, tittar på affärsbiträdet igen.)
Vadå?

Affärsbiträdet: Pröva med att hålla huvudet lite på sned!
Kunden:

Varför det ?

Affärsbiträdet: Var snäll och lägg huvudet lite på sned. (Kunden lyder order, mållös)
Och så pröva med ett leende ...(Kunden ler ansträngt)
Nej, du liknar ändå ju inte henne, som är på bilden!
Kunden:

Bilden??? (river till sig hundringen från affärsbiträdet och tittar på den)

Affärsbiträdet: Jag tycker mer det liknar en filmstjärna från förra århundradet.
Kunden:

Ja, visst fan gör det det ... det är ju en dam från förra århundradet. Det är
Greta Garbo ... det är ju en sedel, för fan. Man har väl inte sitt eget porträtt på
en sedel.

Affärsbiträdet: (Affärsbiträdet tar tillbaka sedeln) Så då heter du kanske inte heller Stefan?
Kunden:

Stefan???

Affärsbiträdet: Ja, Stefan Ingves är Riksbankschef.
Kunden:

NEJ FÖR FAN! JAG HETER GÖRAN LARSSON OCH JAG ÄR RÖRLÄGGARE ...
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Affärsbiträdet: (lyssnar inte och trycker på samtalsknappen) Ja, det är kassa 4 … bild och
namnteckning stämmer inte … Nej … Okej (vänder sig mot kunden) Har du
inte ens en kod till den?
Kunden:
Affärsbiträdet:
Kunden:

EN KOD! Nu har ni tamejfan gått kontokorts-bananas och fått totalt
hjärnsläpp! ... Det hör fan ta mig inte någon kod till en hundralapp!
Det står i alla fall ett nummer i hörnet. Om du bara kan uppge bokstaven och
dom 9 siffrorna, så är det sannolikt, att lappen är din!
JASÅ DU , GÖR DET DET!? NEJ, DET KAN JAG INTE! Och vad tänker du göra åt
det

Affärsbiträdet: Har du Swish?
Kunden:

NEJ! JAG HAR INTE SWISH!!!

!

Affärsbiträdet: Kanske det funkar om du har ett gammalt presentkort? Eller ett kvitto från
flaskpanten? ...
Kunden:

JAG HAR INGENTING, SÄGER JAG!!!

Affärsbiträdet: Det händer, att det ligger några flaskor vid bänkarna, kanske du kan samla
ihop några av dom och ...
Kunden:

(hetsar upp sig) NEJ, SLUTA NU FÖR FAN ...JAG VÄNTAR 24 GÄSTER OM 8
MINUTER PÅ KALL, STEKT ANKA OCH NEDSMÄLT GRÄDDGLASS, DÄRFÖR
ATT DET TYDLIGEN ÄR OMÖJLIGT ATT KÖPA ETT PAKET MED PROPPAR
MED EN HELT VANLIG SVENSK HUNDRALAPP, MEN JAG HAR RÄTTEN PÅ
MIN SIDA. NI MÅSTE TA EMOT KUNGENS MYNT OCH ...
(mobiltelefon ringer, han svarar den)
Hallå! ...HÅLL KÄFTEN!
(avbryter och vänder sig mot affärsbiträdet.)
... KÖR VI?!?

Affärsbiträdet: Alltså, jag ville gärna hjälpa till, men du måste själv begripa detta: ett
betalningsmedel, som tillhör Stefan, men med en dams bild, som du just har
lånat av din slaktare ... (tar propparna ) ... det är nåt som inte stämmer
Kunden:

(blir helt galen) DÅ SKA JAG TAMEJFAN FÅ DET TILL ATT STÄMMA HÄR OCH
NU! NU SKA VI SE ... (Snappar åt sig hundralappen och en kulspetspenna från
affärsbiträdets rockficka)
Hoppsan … jag har ju glasögon och ett litet skägg, ser du det?
(klottrar ner något på sedeln)
Det fixar vi dit med lätt hand... så där ja ... och så ska jag ju skriva mitt namn:
Göran Larsson ... Nu börjar det likna nå´t ... och kolla: Nu drar vi vårt nya
”kort” genom apparaten …… bibibiblip!
(kör sedeln genom kortapparaten och dunkar den i disken)
...OCH KAN JAG SÅ FÅ MINA PROPPAR????

Affärsbiträdet: Okejokejokej, då säger vi det!
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Kunden:

(förvånat ) VAAAA´?

Affärsbiträdet: Jaja, så mycket tjafs för ett paket proppar, så... så tar vi den … lappen där.
Kunden:

Okej? Ja, jag menar (skarpt )... det var också på tiden!!!

Affärsbiträdet: (tittar på propparna) Ojsan!
Kunden:

Vad händer nu!?

Affärsbiträdet: Jag kan tyvärr inte expediera dig. Det här paketet är ju ett 10-pack!
Kunden:

VADÅ!

Affärsbiträdet: Du får bara ha 6 varor här....
(visar på en skylt med "Snabb-kassa")
... det här är en snabb-kassa!!!
Kunde:
Kunden rusar ut.

AAAAAAAAAAAAARGGGHHHHHHHH!!!!

