Smartphone?

Tekst: Våse & Slagsang

En monolog, om problemerne, når en smartphone selv foreslår ord i SMS'er. Her en
bedemand der har taget de fejlagtige SMS'er for pålydende...og handlet derefter!
En bedemand kommer lidt rystet ind.
Jeg er bedemand, og jer har så lige været en tur i byretten!
Stævnet efter §139..."usømmelig omgang med lig!" Ja, det gibbede også i mig!
Jeg har ellers altid udvist den største respekt for både afdøde og familie.
Men jeg er simpelthen blevet offer for den moderne teknologi.
En af disse hersens rædselsfulde...(viser mobil)....Smartphones!
Ja vi bedemænd er jo også begyndt at SMS'e med vores kunder. Men jeg kendte
ikke alt det med "auto-text-funktion" og "stavekontrol". Ja, der hvor den selv
foreslår ord, mens man skriver.
Hvis man f.ex skriver "OK"...så retter den selv til "ØL".
"Kære mor" bliver til "Pære mos"....og vil man skrive "Bedemand",
retter den straks til "Badeland"!
Det anede jeg intet om, og det gjorde mine sidste kunder i hvert fald heller ikke.
Det startede med at jeg fik denne forespørgsel. (læser op)
"Kære Badeland. Vores gamle tante er desværre døv. Har De tid?"
Nu er jeg jo ikke ørelæge i Lalandia, så jeg bad dem bare tjekke høreapparaterne.
Jeg fik straks tilbage: "De misforstår. Horekammeraterne ok. Tante stille sovset ind.
Venner og familie vil nu begramse hende."
Her fik jeg forudanelsen om en temmelig bizar ceremoni. Jeg mener, én ting var
"Horekammeraterne" – ældre har jo også lov til swingerklub. Men det med sovs
og gramseri??? Nåja, jeg er bare bedemand. Det er mit job at opfylde de særeste
sidste viljer.
Og det må man sige det var:
Som det næste skrev de: (læser op) "Vi ønsker Tante skal ligge med kosten åben!
Den måtte jeg lige synke en gang. "Herefter skal hun brankes og asken samles i en
ugle. PS. Kirkepynt: røde pelikaner!"
Nå, jeg tænkte de nok var ornitologer. Så jeg fik udstoppet en hornugle med
skruelåg....som tante pænt kunne hældes i. Røde pelikaner var fredede, så jeg
snød lidt og dyppede en flok hejrer i rødbedesaft. Til sidst var våbenhuset
proppet med døde fugle!
Nu væltede det ind på sms'en med bizarre ønsker: Den nærmeste familie skulle
bankes på de forreste rækker...man ønskede levende lus langs midterskilningen
og blomsterkranse hvor der stod: "Æltet og savlet" og "Du vil altid
være i vore tærter".
Til gravkaffen bagefter ønskede de et temmeligt specielt kagebord.
De ønskede....(læser op) "Petroleumshatte, chokoladetøfler og lune kamel-negle".
Kamel-negle??? (ryster på hovedet) Ja, der varmede jeg altså bare nogle
grisetæer.

Organisten fik også sved på panden med hensyn til salmevalget. Han kendte
hverken "I Østrig stikker Sælen af" ..."En tosse så jeg skide"...eller for den sags
skyld "Den Skrigende Dværg med fryd vi slår". (viser det) Han var helt rystet.
Men ærlig talt, når jeg nu havde skaffet pelikaner, petroleumshatte og levende
lus, så kunne ham orgeltamperen vel også improvisere lidt.
Jeg var egentlig godt tilfreds med mit arbejde. Tante lå fredfyldt i kisten, som
udtrykkeligt ønsket i blå spasser-dragt og højhælede ski. Nydeligt pyntet med
rød limstift og pludder på kinderne.
Nu manglede jeg bare dødsannoncen. Og jeg blev ikke videre overrasket
over det forslag der tikkede ind på SMS'en. Under bekendtgørelser skulle stå:
(læser op)
"Efter et lamt liv er Tante hos Vor Almægtige Ged.
Hun jordfræses lørdag kl. 11 i Skt LokumsKirken.
For de allernærigste er der baghyler i Saunagården
tantes yndlingsballer med smør, vanddingler med creme og rabarberkompatter*.
Jo, den annonce skulle nok begejstre alle "horekammeraterne"!
Nå, jeg er jo bare bedemand og rykkede hele smøren ind og dagen efter dukkede
så politiet op og hev mig med på stationen. Så som tak for at passe mit arbejde...
samvittighedsfuldt... har jeg nu modtaget en dom...på SMS, selvfølgelig!
(kigger på mobilen)
Og dommeren har åbentbart også fået smartphone. Hør bare:
(læser op)
By-hætten finder den vandskadede bade-and skyldig i alle sandkager.
Giraffen pansættes til 10 røvbøder af 500 kraner"
Smartphone? Åååårh, Ryk mig i revnen!

