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Scenen forestiller en DSB-café. Rundt omkring hænger togplaner og udsøgte 
rejsemål. På scenen er der to caféborde, hvor stolene er stablet op på. I 
baggrunden en bar/café skranke. 
RIE begynder at gøre klar i Caféen. Hun tager stolene ned fra bordene og stiller 
slik, vand, sandwich og aviser frem.  
Ind kommer LENE med en gulvspand og gulvskrubbe. 
 
LENE: Morgen, Rie, Hva’ søren er den af, jeg troede ikke, at du skulle lukke op 

idag. 
 

RIE:  Næ, men du ved hvordan det er, når de unge mennesker ikke gider stå 
op før Fanden får sko på, så melder de sig bare syge - og hvem må så 
klare ærterne? Mor her! 

 
LENE:  Nej, er hun nu syg igen. Tror du så ikke, de snart fyrer hende? 
 
RIE:  Det kan da godt være, men den næste er sgu nok lige så slem.  
 
LENE:  Det har du ret i, men det er da godt, at nogen af os stadig kan holde 

hjulene i gang. De unge i dag, de tror, at DSB står for - De Sover Bare.  
 
RIE:  Det er nu heller ikke helt galt - se bare på de togforsinkelser vi havde i 

går, folk skabte sig helt åndssvagt her i Cafeen. 
 
LENE:  For ikke at tale om al den traven frem og tilbage i hallen, jeg måtte vaske 

gulv fem gange. Som om jeg ikke havde andet at bestille? Og til hvad 
nytte, det ku’ sgu’ ik’ ses alligevel. 

 
RIE:  Næ, en gang imellem tænker jeg også på, om der overhovedet er nogen 

dybere mening med det, vi laver. 
 
LENE:  Med hva’? 
 
RIE:  Med livet, din torsk. 
 
LENE:  Så, så det er sgu’ lidt for tidligt til at filosofere over livet. 
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RIE:  Ja, ja, men jeg kan nu alligevel ikke la’ være med at spekulere på, hvorfor 
jeg er her. 

 
LENE:  Har din mor aldrig fortalt dig om blomsterne og bierne. 
 
RIE:  Det er ikke det. Jeg mener, hvorfor er jeg her. Hvorfor er jeg ikke 

buschauffør eller damefrisør. 
 
LENE:  Og hvad er der nu i vejen med det. (til sig selv) Pu ha - det bliver en lang 

dag. 
 
RIE:  Jeg mener bare... Du går måske aldrig sådan og tænker over livet, og 

hvad du vil ha’ ud af det. 
 
LENE:  Joe - men det har jeg planlagt. Jeg skal bare lige finde den rigtige. 
 
RIE:  Den rigtige hvad? 
 
LENE:  Den rigtige mand selvfølgelig. Ser du jeg går og studerer de mænd, der 

kommer løbende til og fra togene, forretningsmændene og direktørerne. 
 
RIE:  De kører sgu da ikke med toget. De ta’r flyveren. 
 
LENE:  Ikke de miljøbevidste, de ta’r lyneren om morgenen og om 

eftermiddagen. Og når den rigtige kommer - altså ham den enlige med 
de mange penge - så står jeg klar med gulvskrubben. Vupti - ind foran 
ham, så han falder pladask på gulvet. Så hiver jeg ham op med mange 
undskyldninger, imens han får et kig ned i mors kavalergang, og inden 
han ved af det, er han faldet for mig. Og så skal du bare se mor her. 

 
RIE:  Og hvad skal mor så? 
 
LENE:  Ud at sejle mod solnedgangen i fars båd. Og leve livet sammen med 

resten af jetsettet. 
 
RIE:   Ha - det er godt med dig. Men når du nu har planen klar, hvorfor har du 

så ikke fundet ham endnu? 
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LENE:  Tror du måske det er nemt at tjekke af, om de har vielsesring på, når de 
styrter afsted til toget.  - Og hvad med dig? 

 
RIE:  Ja, hvad med mig? 
 
LENE:  Sku’ du ikke snart finde en mand? 
 
RIE:  Årh, jeg har fundet så mange, men de er alle sammen som løg. 
 
LENE:  Som løg? 
 
RIE:  Ja, når man får skrællen af - så er resten til at græde over. 
 
LENE:  Det kan du ha’ ret i, men hva’ - er kaffen klar? 
 
RIE:  Ja - og hva med en lille klar til. Jeg synes osse jeg sover endnu. 
 
De får en kaffe og en lille klar. 
 


