Søren Vandkær 2020

Titel: PORTØREN
Tekst og ide: Søren Vandkær
Scene: Venteværelse på et sygehus. Patient i kørestol sidder og venter på en portør.
Portør: (ældre gangbesværet og noget forvirret portør. Han går med rollator)
Goddag, er det dig, der skal køres i røntgenafdelingen af en portør?
Patient: Ja tak – Jeg har godt nok ventet længe.
Portør: Det beklager jeg. Bentøjet er ikke, hvad det har været engang. Hvis du lige
holder min rollator, så skubber jeg kørestolen.
Patient: Øh ja? (det bøvler de en del med – patienten skubber evt rollatoren foran
sig, eller får den i skødet).
Portør: (portøren kører patienten en smule) Så er vi vist ankommet.
Patient: Hvor?
Portør: I røntgen.
Patient: Vi er stadig på den samme afdeling?
Portør: Åh ja, vi skal lige med elevatoren først (De triller hen til toiletdøren)
Patient: Det er døren ind til toilettet?
Portør: Er det toilettet? - Så har jeg strintet i elevatoren for lidt siden.
Patient: Nej, føj…
Portør: Ja, jeg bøvler lidt med tissetøjet. Men det meste havner i min lomme.
Patient: I din lomme!
Portør: Ja, den er snart fyldt helt op – se selv (hiver en fyldt kateterpose op af
lommen)
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Patient: Undskyld jeg spørg, men du virker sgu ikke helt frisk. Hvorfor er du ikke
pensioneret?
Portør: De bliver sgu ved med at rykke pensionsalderen. Ligesom jeg er ved at være
i mål, ja så rykker de ”målstregen” igen.
Patient: Kan du ikke komme på noget førtidspension, med alle de skavanker du har?
Portør: Næ, jeg har søgt, myndighederne siger at jeg er for frisk og sagtens kan
varetage min funktion som øh, som øhhh…
Patient: Portør?
Portør: Hvor?
Patient: Det lyder da helt sindssygt! Nå, jeg har en tid i røntgen om lidt.
Portør: Jamen, så god tur.
Patient: Du skal køre mig i røntgenafdelingen.
Portør: Undskyld, hvis jeg er lidt ved siden af mig selv. Vi har lige sagt farvel til
Kurt i dag, en lidt ældre kollega. 52 år på samme arbejdsplads.
Patient: Nej, hvor flot. Så røg han på pension?
Portør: Næ, han røg på køl… (triller patienten ud).
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