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En ældre mand kommer ind med et brev i hånden. Han er ulykkelig og desperat.
Er der nogen der har set en postkasse? En helt almindelig god, gammeldags
postkasse? Jeg har vadet rundt i timevis uden skyggen af bare en lillebitte én.
Ja, der er selvfølgelig folks egne postkasser. Dem vi allesammen med vold og
magt skulle stille helt ud til vejen. Ingen aner hvorfor? De står jo gabende tomme.
Og postbudet er snart en mere sjælden gæst i Danmark, end en ynglende stork!
Posten skal ud!, siger man. Ja, det skal jeg love for: De har lige fyret 3000 mand.
Men jeg er nødt til at lede videre,.. jeg må og skal ha' sendt dette brev.
Jeg må hellere forklare: Det startede med en opringning fra kommunen. Jeg
havde ikke aflæst min vandmåler, sagde de og truede med at lukke for vandet.
"Jamen, jeg har ikke modtaget noget aflæsningskort", indvendte jeg ... men det får
man ikke længere. Nu skal det indtastes på nettet!
Min kone og jeg har ikke computer, men børnene har foræret os en såkaldt iPad.
Dén er vi glade for! Mægtig god som bordskåner til varme gryder.
Nå, den ku' også tændes. Men før jeg kunne indtaste, skulle jeg ha' tilsendt et kort
med det hér NemID! Jeg ventede spændt 3-4 uger indtil jeg opdagede et skilt på
min postkasse: " Ulovlig placering af postkasse, vinkelret på hæk. Afhent på
Posthuset". Nåda, dér blev posten da lige en "selvhenter".
Så mig afsted til mit gamle postkontor på torvet, hvor jeg henvendte mig til en
lille sød asiatisk dame. Hun svarede følgende:... (kinesisk) TANG, SAH, WANG
SURSØD SOVS NR. 44.".
Ja, postkontoret var også nedlagt. Nu lå der en kinagril. Så i stedet for et "lille kort
med koder" fik jeg "stor Peking-and med bambusskud".
Jeg opdagede, at post i dag er noget man henter hos bageren i Føtex.
Og der var en alenlang kø, idet der også var tilbud på Kaj-kager. Min kone havde
bedt mig hente en pakke, nu jeg var der: Et par tøfler hun havde bestilt til mig.
De var ved en fejl røget over i brødafdelingen. Så hjemmefutterne havde tilbragt
50 minutter i ovnen ved 200 grader! Og jo, jeg kan skam godt li' lune tøfler ... det
var mere det, at de også var skåret i skiver!
Nå, jeg fik endelig mit lille kort med NemID ... OG min skiveskårne tøfler... og tog
hjem for straks at indtaste på iPad'en. Ja, jeg måtte lige vente på at en gryde
skipperlabskovs kølede af. Men omsider kom jeg da ind på noget, der hedder en
e-box. (skrækslagen) Har I nogensinde været inde i en e-box?...det er et frygteligt
sted!! Man bliver angrebet fra alle offentlige instanser. Jeg havde 124 beskeder,
der ventede på omgående svar. Jeg forsøgte så godt jeg kunne, men altså... det
hele roder rundt derinde. Så jeg er bange for jeg fik sendt min kones kunstige
hofte til bilsyn ... og vores Volvo til prostata-scanning!!!
Det tog mig 2 1/2 time at finde et felt, hvor jeg endelig fik indtastet
vandaflæsningen ... troede jeg ... det viste sig at være hjemmesiden for Skat.
Så nu skylder vi 22000 ... og de har taget vores boligsikring.
Jeg var ærlig talt på randen af sammenbrud, da vores søn gudskelov kom forbi.
Han kunne fortælle, at man faktisk kan få dispensation fra alt det elektroniske
skidt. Det er sandt. Man skulle blot sende en skriftlig ansøgning...(glad)...ja, et

godt gammeldags håndskrevet brev. Et frihedbrev fra elektronisk djævelskab.
(løfter brevet i vejret), Så her i morges stod jeg tidligt op, skrev ansøgningen og
begav mig ud for at finde en postkasse.
Ja, det var tanken, men...(trist igen)...er I klar over, hvor sjældne postkasser er
blevet? Dem fjerner de også. I morgenmørket syntes jeg endelig jeg så omridset
af én ved Lyngby station. Men da jeg fik fat i sprækken, viste det sig, jeg stod og
prikkede en dame med burka i øjet. Og jeg er bange for 3 af hendes fætre så det,
så nu tør jeg ikke vise mig i Lyngby og omegn.
Nå jeg skal ha' fundet en postkasse. Der går rygter om, at der stadig hænger en et
sted her i Klampenborg. Så er spørgsmålet bare hvornår brevet kommer frem?
I stedet for at sende et julekort er det snart sikrere at ringe til et pizzaria og få en
pizza bragt ud, hvor der står 'god jul' med cocktailpølser.
(på vej ud) Nej, de kan ligeså godt lukke det Postvæsen først som sidst, det dur
ikke til noget længere. (stopper op) Ja, det skulle da lige være.... Jeg så et TVprogram om al det atomaffald i verden, man ikke kan komme af med.
Det var måske en ide: Send det med PostNord...så bli'r det sgu nok væk helt af sig
selv!
Går ud med sit brev.

