Plejehjemmet
En ældre velklædt kvinde går lidt forvirret rundt på scenen
En ældre mere fattet og afslappet mand kommer ind

Hun: Undskyld, hvor finder jeg receptionen?
Han (venligt): Sig mig, tror du, det er et hotel, for den model afskaffede Thyra allerede sidste år
I øvrigt sammen med rødvinen fra Lottes plejehjem
Nu skal vi i stedet deltage i madlavningen for at vedligeholde vores færdigheder,
selvom jeg har gigt i fingrene og aldrig har skrællet en kartoffel
Vi skulle jo nødigt føle os overflødige, som personalet siger
(Kunstpause)
Han: Jeg har ikke set dig før, så hvad laver du her?
Hun: Børnene mente, at jeg ikke længere kunne klare mig hjemme
Jeg trængte til den rette pleje og omsorg
Så for at hjælpe mig talte de med kommunen om det, og nu er jeg altså her
Han: Du ser da ellers frisk og rørig ud
Hun: Det er jeg også, men jeg magtede ikke længere at passe børnebørnene, mente de.
Jeg kunne heller ikke mere gøre rent hos dem eller købe ind for dem
Nu flytter de så ind i mit hus og sommerhus, for det er jo synd, at de skal stå tomme
Jeg kommer jo alligevel ikke til at bruge dem
Sommerhuset er de oven i købet ved at sætte i stand for mig for min pensionsopsparing
Det skulle være en rigtig god investering for mig, siger de
Jeg får alligevel alt, hvad jeg har brug for her
Min bil bruger de også, når de skal besøge mig, selvom de kun bor 5 minutter herfra
De har oven i købet inviteret mig op i sommerhuset allerede til næste år, når det er færdigt
Han: Den har vi hørt før, så det er gået dig ligesom fru Jensen på stue 32
Hun venter stadig på at se sit sommerhus
Det er godt nok 3 år siden, at hendes børn blev færdige med at istandsætte det,
men de ”kære” børn har jo så travlt.
(Kunstpause)
Hun: Og hvordan får i så tiden til at gå?

Han: Nu er der jo ikke nogen, der gider spille banko eller se Matador,
så vi har selv fundet på nogle andre aktiviteter, som personalet kalder det
Vi har indført en lille selskabsleg, hvor vi holder os hele dagen, og når aftenvagten så møder ind,
så tisser vi alle sammen i bleen samtidig og ringer med klokken efter dem
Du skal se, hvor opgivne de ser ud i ansigtet, når 2 aftenvagter skal skifte 32 bleer på samme tid
(kunstpause)
Vi har også dannet en poker klub, hvor vi spiller hver onsdag aften
Det startede som strippoker, men det var et ynkeligt syn, så nu er vi gået over til at spille om penge
Vi starter allerede om mandagen med at smugle øl og vin ind
Det er Hansen på stue 17, der står for leveringen
Han er den eneste, der er frisk nok, og som har en rollator, der kan klare vægten
Han skal trods alt købe masser af sixpacks med øl og vin i de der pap kartoner med håndtag
Vi kalder dem for døgnbokse, da de sjældent holder længere
Hun: Hvad laver i så om dagen?
Han: Vi dater på nettet, og i sidste uge lykkedes det Svendsen på stue 21 at finde en “sild” på 74 år
Han inviterede hende ud og fik arrangeret transport, men det blev en tam oplevelse
Da de nåede frem til restaurationen, havde hun glemt sit gebis
Så de fik suppe til forret, suppe til hovedret og is til dessert.
Hun: Læser i ikke aviser eller bøger?
Han: Det eneste vi læser er børsnoteringerne, så vi kan følge med på aktiemarkedet
Indtil nu har overskuddet fra vores investeringer kunne betale for drikkelse til vores pokeraftener
Hun: Så er i måske også begyndt at investere i Bitcoins?
Han: Vi prøvede sidste år, men det gik galt, helt helt galt
Vi solgte, når vi skulle have købt, og købte, når vi skulle have solgt
Det var lige før, vi selv skulle betale for drikkelsen til vores pokeraftener, og det skal vi nødigt ud i
Hun: Næh, det er jo altid dejligt at spare, hvor man kan
Han: I år er vi gået over til hvidvaskning, og det går meget bedre
Vi har alle sammen lagt ældrechecken i en stor pulje og fået dem til at “forsvinde”
Så kan vi stadig få boligstøtte, varmehjælp, medicin og gratis tænder
Bankerne står nærmest i kø for at hjælpe os, selvom de naturligvis ikke “kender” noget til det
I øvrigt bliver vi vasket 2 gange om ugen her på plejehjemmet

Det er vel også en form for hvidvaskning uden at det bliver betragtet som kriminelt
(Kunstpause)
Han: Vi har også arrangeret et surprise party for Olsen på stue 3, da han fyldte 85 år
Vi fik en dejlig middag, og til kaffen havde vi bestilt en stripper
Hun var super lækker, og Hansen var mere end begejstret
Det blev desværre for meget for ham, da hun smed trusserne
Til gengæld fik personalet da genopfrisket deres viden om brugen af hjertestarteren
(Kunstpause)
Nå, nu må du have mig undskyldt, for jeg skal hen og arrangere Svendsens 100 års fødselsdag
Vi er ikke helt færdige med planlægningen, men den skulle gerne blive endnu vildere end Olsens
Du er naturligvis også meget velkommen
Hun: Taaak, men jeg tror, at jeg skal noget den dag

