AF LENE P

Pensionsalderen stiger
To pensionister i arbejdstøj på et værksted, lager eller lign,. med rollatorer, hænder
ryster, gebis mv

Svendsen -S- ankommer:
- Godda’ godda’! Svendsen!
T
- Goddaw…Jeg hedder Thomsen. Nåh – så du er blevet sendt herhen i seniorjob?
S
- Jah. Jeg kommer lige fra sygehuset, – har ligget en måned med lårbensbrud, men
nu er jeg klar til at tage fat igen – jeg er jo også kun 84
T
- Så holder du dig godt! Man siger jo, at der er tre aldre i en mands liv: Man er ung.
Man ser stadig godt ud. Og man holder sig godt.
S
- Hi hi – du er vist en rigtig lurendrejer. Glemte du ikke den sidste alder: Man er i live.
Men hva’ mæ’ dig selv? Hvor længe har du arbejdet her?
T
- Lige siden jeg hørte sjæfens skridt henne ved døren –
Nej, pjat – lad mig nu se. Jeg kom som 70 årig – nu er jeg 82. Så der er stadig længe
til pensionsalderen. Ellers er der jo ikke råd til at tage sig af de gamle!
S
- Næh – de siger de jo…(snøft)(suk)
T
- Nå men vi har det såmænd godt nok her. Klokken syv bliver vi trillet ned i bilgraven
– og så kommer de og hejser os op igen halv 12.
Og der er såmænd ingen, der opdager, hvis du tager dig en lille ”oldefar” på rollatoren
ind imellem
- Men pas på sjæfen – han er en yngre mand på 70 – og pludselig! – så står han der,
før du når at tørre savlet af hagen
S
Uha

T
- Du - hvad har du ellers lavet tidligere?
S
- Årh – så lidt som muligt –
T
- Den er mægtig – så behøver du ikke blive omskolet for at være her
S
- Men Thomsen – hva’ mæ’ frokostpause – har I en frokoststue?
T
- Ja, ved dén dør lige derhenne – så det tager kun en 10-15 minutter at gå derhen.
Så vi begynder at gå kvart i 12. Og der er altid masser af rød saftevand, så det er
ligesom hjemme på plejehjemmet
- Klokken halv ét kommer SOSU’erne, så får vi skiftet ble.
S
- Nå nå – fint ska’ det være – På min tidligere arbejdsplads måtte vi vente, til vi kom
hjem på plejehjemmet kl. fire.
Den kunne godt blive lidt tung sidst på dagen. Så gælder det om at have et par
kraftige seler.
T
- hæ hæ. Men du skal nok blive glad for at være her – vi er nogle stykker på
værkstedet, sjæfen og så en fiks lille 68 årig på kontoret
- sig mig, står du og falder i søvn allerede?
S
- så for pokker - det må du meget pardon.
Du – jeg fylder 85 næste uge, og min datter, børnebørn og oldebørn sagde, de ville
kigge forbi. Hvad er chancen for at få en halv fridag?
T
- Jeg tvivler, du – vi har travlt. Og handicapbusserne kommer ikke før kl 17
S
- Nå det går nok – så slipper jeg for den kage, hun plejer at lave. Sidste gang kostede
det mig en knækket bro.
- du jeg kunne godt bruge et toilet – vil du ikke gå med?

T
- nej tak jeg har lige tisset – (!)
S
- Hør – er det sjæfen, der kommer?
T
- Så se ud som om du laver noget – fej for pokker! Fej Svendsen!
S
- Gid fanden havde den høje pensionsalder

