TID ÄR PENGAR - monolog för Klara Soppteater
Tant ( schablonmodell, med hatt och handväska ) filosoferar:
” Tid är pengar, säger dom. Låter konstigt, men vid närmare eftertanke kanske är
det just så det är. Eller vad säger ni? Jag, menar, tänk bara på hur mycket pengar
det kan finnas liksom inuti bara en liten minut. Om minuten är Leif Silberskys .
Eller ännu mer om den är en av den där Antonia Axelsson-Johnsons minuter:
Hon tjänar ju med bonus och pensioner och allt vad det heter sisådär 60 miljoner
om året . Det blir ( fiskar upp en kalkylator ur handväskan och räknar snabbt och
proffsigt ) : 60 miljoner om året, det blir ca 165.000 om dagen om hon aldrig
har semester, vilket gör mig ungefär 20.000 i timmen under arbetstid och det
blir drygt 340 kronor i minuten…. PAUS. … Det är mycket pengar för en
minut…
… tänk – 2 påsar vetemjöl, 2 pkt knäckebröd, 6 hg köttfärs, 2 burkar fiskbullar,
2 liter mjölk, 2 treor vispgrädde, en herrgårdsost, 12 ägg, 2 pkt margarin, 4
bananer, 2 kg potatis, 1kg morötter, 2 knippor gul lök, 2 påsar strösocker, 1kg
kaffe - varje minut !
Å då tänker jag: Jag har ju också en massa minuter. Å även om jag har kommit
upp i åren - ungefär lika många som Antonias - så har jag nog några stycken
kvar. Om jag går med dom till banken eller börsen eller var man nu kan ta ut lite
pengar när man behöver, åsså sätter jag mig där helt enkelt…
…ja, en god stund får det bli, så att man får ihop några minuter, för jag förstår
att jag kanske inte kan räkna med några 340 kr för varenda en, så ska det bli nåt
får jag nog sitta där ett tag.
Någon hundralapp i minuten borde de väl i alla fall kunna klämma ur sig så om
jag kommer när de öppnar och stannar så länge jag orkar, åtminstone till lunch,
så blir det – får se nu ( kalkylatorn igen ) 3 timmar x 60 minuter x 100 kr =
18.000 att ta hem till Arne och katten. För en halv dags insats i näringslivet!
Att jag inte tänkt på detta förut. Jag menar, pensionen är väl bra, 10.000, i
månaden, precis halva Antonias timpeng, men något vidare minutpris blir den
inte ( kalkylatorn, mummel ) : , knappt 70 öre i minuten. Det kan man ju inte ens
se , de har ju avskaffat femtioöringarna nu också.
Nej, 340 kronor känns bättre, det får bli banken eller börsen. Sitta av sin tid här
hemma, när man kan sitta där… Tid är pengar!

