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Bortgået
En fortvivlet og ikke særlig pæn kvinde kommer ind på en politistation, hvor der er fyldt med
flyttekasser. En betjent sidder og læser i en avis og hører ikke, at der kommer nogen ind.
KVINDEN (K) rømmer sig et par gange.
POLITIBETJENTEN (P): Århh god dag - hvad kan jeg gøre for dem, frue?
K: Min mand er gået bort!
P: Det var da forfærdeligt - må jeg kondolere!
K: Nej, nej - min mand er ikke død, han er bare blevet væk.
P (kigger skeptisk på kvinden og siger til sig selv): Det kan jeg godt forstå!
K (hører ikke helt hvad der bliver sagt): Hvem er gået i stå?
P: Jeg siger “det var da noget værre noget”... - Hvornår blev Deres mand væk?
K: Han blev væk lige efter morgenmaden.
P: Er morgenmaden også blevet væk?
K: Nej, nej - han havde fået morgenmad.
P: Hvad lavede Deres mand, før han blev væk?
K: Han var ude efter avisen.
P: Hvorfor var Deres mand ude efter avisen? - Havde avisen skrevet noget, han ikke syntes om?
K (kigger forvirret på betjenten): Det tror jeg ikke...?? - Men han kom ikke tilbage.
P: Hvordan ved De, at han ikke kom til BAGE? - Har De ringet til BAGE?
K (lettere desperat): Jeg kan da ikke ringe tilbage, når han ikke har nogen telefon!
P: Hvordan kan De så vide, at han ikke er kommet til BAGE, når De ikke kan ringe til ham?
Hvem er den her BAGE i det hele taget? Er det en af Deres mands venner?
K: Min mand kender ikke nogen, der hedder BAGE.
P: Har Deres mand ikke sin telefon med - har De prøvet at ringe til ham?
K: Det er jo det, jeg lige har fortalt Dem - han har ikke nogen telefon!

Side 2

P: Hvordan var Deres mands humør, da han gik bort? - Var han nedtrykt?
Ser De, det er vigtigt at få med, så vi kan udsende en eventuel efterlysning med, at
“HAN ER GÅET BORT I NEDTRYKT SINDSTILSTAND”.
K: Nej, han virkede ikke nedtrykt.
P: Har Deres mand opført sig anderledes i den senere tid, end han plejer?
K: Han har nok været lidt mere indelukket, end han plejer.
P: Har De lukket ham ud? - Så er De jo selv delvis skyld i, at han er gået bort!
K: Jeg har hverken lukket ham ind eller ud!!
P: Hvordan med økonomi? - Har Deres mand brugt flere penge end normalt?
K: Nej, det har vel været tilpas.
P: Til pas? - Tror De, at Deres mand kan være rejst til udlandet?
K: NEJ! - Han kan ikke en gang finde ud af at tage en bus!
P: Hvorfor skulle han tage en bus? - Det er forbudt at stjæle busser!
Og har Deres mand i det hele taget kørekort til bus?
K: Det mener jeg faktisk, han har.... - jo, det vil jeg skyde på.
P: Skyde på? - Har De overhovedet våbentilladelse?
K: (helt opgivende) Nu synes jeg altså, at De skal tage Dem lidt sammen, så De kan få startet en
eftersøgning af min mand. Jeg vil faktisk gerne have ham tilbage!
P: Hvordan pokker skal De få ham til BAGE, når De ikke en gang ved, hvor denne BAGE bor??
K: Aaarrrghh!! - Jeg kommer vist inge vegne med Dem!
P: Næh, jeg har da ikke tænkt mig at invitere Dem nogen steder hen. Det har jeg sandelig ikke
tid til. Jeg er i gang med at pakke denne her nærpolitistation ned.
Vi har faktisk lukket her, så jeg kan desværre ikke hjælpe Dem, frue.
K (meget bekymret): Jamen... - hvad skal jeg så gøre?
P: Gå De nu hjem og ring til 114 efter hjælp. - De skal nok væbne Dem med tålmodighed, for mange af
politibetjentene er sendt til grænserne som grænsevagter.
Men det kan selvfølgelig være, at vi finder Deres mand, hvis han forsøger at komme over grænsen
i en stjålet bus...
Kvinden ta’r sig til hovedet og slår opgivende ud med armene og forlader politistationen, mens
politibetjenten ser måbende efter hende.
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