Med tak for lån
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En indsamler med en rød raslebøsse ringer på en dør.
Mand: (OFF)
Jytte?! Luk op! JYTTE!?!....(det skramler)....Arh, for satan i helvede!
En mand åbner døren, stående med den ene fod i en bøtte gulvlak og en pensel i hånden.
Indsamler:
Undskyld...jeg forstyrrer vel ikke?
Mand: (mens han tager foden op af bøtten, ironisk)
Nej...uhada...jeg går altid rundt med foden i en spand lak.
Du kommer på et helt perfekt tidspunkt!
Indsamler:
Åh, De lakerer måske gulv?
Mand: (ironisk)
Nejnej, jeg fjerner fodvorter på den gammeldags facon...hvad vil du?
Indsamler:
Jeg kommer fra U-landshjælpen!
Mand:
Igen nu? Vi har sgu da lige...(råber ind i huset) Jytte, har du nogen småpenge? JYTTE?!
Arh, for satan i helvede....øjeblik! (roder i lommen og finder en mønt)
Jo, sørme...hér er en 20'er...værsgo’!
Indsamler: (vender bøssen væk)
Ellers tak!
Mand:
Nånå...nu er småmønter måske ikke gode nok længere!?
Indsamler:
De misforstår...
Mand:
Jeg misforstår ikke en skid...jeg kender jer. Man får ikke en plads i jeres frelste himmel,
med mindre man forærer hus og hjem, bor i en tønde og kalder sig Gandhi til
mellemnavn.
Indsamler:
Nej, jeg kommer for at give Dem penge tilbage!
Mand:
Hvaffornoget...?

Indsamler:
Ja, som De sikkert ved har regeringen netop skåret halvanden millard af
U-landsbistanden...
Mand:
Det har jeg sgu ikke noget med at gøre...
Indsamler:
Jamen, det får De nu...det er 851 kr. retur pr. husstand.
(giver manden bøssen) Værsgo´. Med tak for lån!
Mand:
Øh...nå...det var da en overraskelse!
Indsamler:
Ja ikke. De penge vi sparer skal jo bruges til at nedbringe ventelisterne.
Deres fodvorter, f.eks...
Mand:
Øh...hvadfor nogen?
Indsamler: (peger på mandens fod)
Ja, for de 851 kr. kan De sagtens få dem fjernet på en privatklinik!
Mand: (får det lidt skidt)
Nåja....joe men hvad så med den der...U-landshjælps-halløj?
Indsamler:
Intet problem. Danmark opfylder stadig alle konventioner og internationale forpligtelser
100%. Vi vil bare ikke længere være duks. Vi kalder vores kampagne “Nok go'. Men ikke
tossego’”.
Mand: (vil trække sig tilbage)
Nånej, men så...(råber ind) JYTTE...vi har sgu fået penge tilbage.
Indsamler:
Lige et øjeblik...vi er ikke færdige. Vi kan ikke bare glemme udbytningen af den 3. verden.
Mand:
Jajaja, jeg vidste det. I giver med den ene hånd og tager dobbelt igen med den anden.
Værsgo!
Han rækker bøssen tilbage mod indsamleren, der istedet for at ta' den tilbage, begynder at proppe
penge i bøssen mens han taler.
Indsamler:
Tak! Beregninger har vist, at for hver krone I-landene giver i bistand, kommer der på
grund af den industrielle udbytning af de fattige lande halvanden krone retur.
Det er faktisk en helt god forretning for Dem.

Mand:
Joeeeeh....men kan det nu være rigtigt.
Indsamler:
Sådan er verden nu engang skruet sammen. Det kan hverken De, jeg eller regeringen gøre
noget ved. Vi skal bare opfylde vores internationale forpligtelser...nok go’ men ikke
tossego'. Hovsa, jeg er løbet tør for kontanter. Må jeg skrive en check?
Mand:
Arrrrh, det kan jeg vist ikke ta’ imod...
Indsamler:
Selvfølgelig kan De det. Endda med god samvittighed. (viser checken)
Sådan...jeg har tilladt mig at runde lidt op. (putter den i bøssen)
Fra den 3. verden...med tak for lån!
Mand:
Jamen....Nej, det....
Indsamler:
(kommer i tanke om noget) Gud, ja...det er da mig der står og sover.
Det må De undskylde.(pifter ud i kulissen) Hey....
En neger kommer ind i noget gammelt tøj. Gamle fodbold-shorts o.l.
Indsamler:
Det er pinligt...jeg var helt ved at glemme Deres tøj.
Mand:
Hva faen...det er jo mine gamle fodboldshorts....
Indsamler:
Som De gav til UFF i 1972!? Netop. Vi var heldige at finde dem i Burkina Faso....
Mand:
Burkino hvadfornoget...?
Indsamler:
Ja et eller andet udemokratisk ugabuga-land som vi heldigvis afvikler vores bistand til.
Og så skal De selvfølgelig ha' bukserne igen. Med tak for lån.
Mand:
Nejnej...stop! Hallo...lille sorte sambo dér skal da ikke stå hér og ta' tøjet af.
Det kan vi da ikke....
Indsamler:
Nej, naturligvis ikke. De får da Mkono med i købet.
Mand:
Mkono?

Indsamler:
Ja, Deres kones sponsorbarn? Han har glædet sig til at møde Dem...
Mkono: (læser op fra lille lap papir)
Hello my dear Godfather in rich country Denmark...!
Indsamler:
Ja tak, det er fint Mkono.
Indsamleren tager penslen fra manden og rækker den til Mkono.
Indsamler:
You take the pencil here and mail inside.
Mkono nikker, tager penslen og spand.
Mand:
Stopstop...Mombasa skal da ikke lakere mit gulv...det er sguda ikke rimeligt.
Indsamleren:
Selvfølgelig er det det. Deres kone har sponseret et penalhus til hans skolegang.
Og det er utroligt vigtig at vi også stiller krav til modtagerlandene.
Mand:
Jo...jamen...menøh....
Indsamleren:
Og ved De hvad i Burkino Faso er timelønnen 11 øre...så for det penalhus har De Mkono
til efteråret 2007. Er det ikke herligt?
Indsamleren vifter Mkono ind af døren og begynder at gå.
Indsamler:
Til den tid ses vi igen...
Mand:
Jamen...hallo?...det kan vi da ikke?!
Indsamler:
Selvfølgelig kan vi det..." Nok go'. Men ikke tossego'". Og alle internationale aftaler er
overholdt. Pengene passer...-med tak for lån!
Indsamler går. Manden kigger ind.
Mand:
Nej...Mombutu...du skal sgu da ikke lakere kummefryseren...
(til pub) Åhhh, der er da heller ikke andet end bøvl med den u-landsbistand!
Exit.

