
Med de nye regler er det i 2013 blevet meget nemmere at få en skilsmisse.

En mand kommer hen til en skranke, hvor der sidder en kvindelig ansat fra advokatkontoret. 

Mand:  Ja, goddag. Jeg skal have noget vejledning angående en skilsmisse.

Kvinde: Nåh, uha. Det gik ikke, hva?  

Mand:  Hvad? Nej…jo… altså…Det er nu fint nok -  vi er ret enige om det, kan man   
  vel sige. 

Kvinde: Aha. Så hun har altså fundet en anden? 

(Begynder at notere på sin computer)

Mand:  Nej, sådan er det slet ikke. Vi er bare vokset fra hinanden.

Kvinde: (skriver) Vokset fra hinanden.

Mand:  Ja, men faktisk er vi lidt i tvivl... Så måske er det bedst, hvis vi giver    
  ægteskabet en chance og starter med bare at blive separeret.

Kvinde: Overhovedet ikke!
 
Mand:  Nej? 

Kvinde:  Det kan da slet ikke betale sig.

Mand:  Nå, det kan det ikke?
 
Kvinde:  Nej, det koster kun 900 kroner at blive skilt  - og med de nye regler kan du blive skilt  
  lige med det samme. Du sparer både tid og penge. 

(Hun slår hånden begejstret ned i tastaturet)

Kvinde:  Hov, for søren. Ja, så er du faktisk lige blevet skilt. 

Mand:  Er jeg det?
 
Kvinde:  Ja, jeg ved ikke lige hvad jeg fik trykket på. (Ryster opgivende på hovedet) 
  Det er også alle de knapper. 

Mand:  Vil du være sød at lave det om igen? Vi har jo slet ikke bestemt os endnu!

Kvinde: Så er jeg bange for, at I skal have fat i kirkekontoret eller præsten. 
  Vielses-delen har de ligesom sat sig på. 
   
Mand:  Jeg lovede min kone, at jeg ville undersøge mulighederne… 
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Kvinde: Din ekskone, mener du vel? 

Mand:  Hva? 

Kvinde:  Du lovede din ekskone, at du ville undersøge mulighederne - og det har du gjort.  
  (Smiler venligt) Det bliver lige 900 kroner. Og så skal du være glad for at vi ikke smed  
  en separation oveni. Så var det blevet mere end dobbelt så dyrt. Kort eller kontant?

Mand:  Prøv og høre her. Jeg bad jo slet ikke om at blive skilt. Jeg bad om at blive   
  vejledt. Der må da være en mulighed for at fortryde. 

Kvinde: Fortryde? Nej, så skulle du have bedt om at blive separeret først. 

Mand:  Men jeg bad jo ikke om nogen af delene!

Kvinde: Hvis du ønsker, kan jeg da godt prøve at annullere skilsmissen, men det er altså spild  
  af min tid, hvis du alligevel kommer rendende en af dagene og vil skilles igen… 
 
Mand:  Du må meget gerne annullere den, tak. 

Kvinde: Så skal jeg lige se her. 

(Kvinden taster løs på sit tastatur)

Kvinde:  Hovsa!

Mand:  Hovsa? Du kan da umuligt have gjort det værre, end det allerede er.

Kvinde: Lad mig sige det på den måde: Jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed. 

Mand:  Hvad er den dårlige?

Kvinde:  Maskinen bad om nogle CPR oplysninger og af gammel vane kom jeg til at   
  bruge mine egne. Du ved, hvordan det er.  

Mand:  Så du tastede dine egne CPR oplysninger?

Kvinde:  Ja.

Mand:  Hvad er så den gode nyhed? 

Mand:  Det viser sig at vi sagtens kan vie folk. Tillykke med os….skat. Vi er blevet   
  gift!

Mand:  Gift? Hvad? Vil du straks skille os igen!

Kvinde: (Lidt trist) Jeg lovede mig selv, at jeg ikke ville græde. 

Mand:  Jeg må bede dig stoppe. Det kan da ikke komme bag på dig, at jeg vil skilles.  Jeg ved  
  jo ikke engang, hvad du hedder… 

Kvinde: Jeg hedder Ane. 
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Mand:  Ja, okay - Ane. Hør her, vil du være sød at annullere vores ægteskab?! 

Kvinde: Er det fordi, du har en anden? 

Mand:  Nej, nu stopper det her! Du har ingen ret til at sidde og udspørge mig på den måde. 

Kvinde: Nej, nej, nej. Du misforstår. Jeg bliver bare nødt til at angive en grund til vores 
  skilsmisse. Du kan have været utro…

Mand:  Nej, for pokker!

Kvinde: Voldelig i ægteskabet? - Manglende seksuel formåen? Den er der mange, der bruger.

Mand:  Lad os holde os til det første. 

Kvinde: Du har altså været utro?

Mand:  Ja.

Kvinde: Så kan jeg godt forstå, at din ekskone ville skilles. 

Mand:  (Med den sidste rest af tålmodighed) Kan du ikke bare sørge for, at jeg bliver gift  
  med min kone igen? Nu! 

Kvinde: Din ekskone.  

Mand:  … Ja, min ekskone, for pokker!  (Mister fatningen og bryder sammen) Jeg vil giftes  
  med min ekskone, og jeg vil skilles fra dig - dit sindssyge kvindemenneske! 

Kvinde: Rolig, rolig. Se nu bare her -  sådan. Så skulle det være ordnet!

Mand:  Du mener…. 

Kvinde: Jeg mener, at alt er som før. Der var åbenbart en knap, der hed fortryd. Sjovt ikke? 

(Manden tager sig opgivende til hovedet og sukker dybt)

Kvinde: Og så var der noget med, at du overvejede en separation, ikke sandt? 

Mand:  NEJ TAK! Det er gået op for mig, hvor dejlig en kone jeg i virkeligheden har. 
 
Kvinde: Men vil du så slet ikke skilles? 

Mand:  NEJ!!! Jeg vil tage hjem til min kone og undskylde for alle de     
  besværligheder, jeg har udsat hende for.

Kvinde: Men det kan vi jo ikke leve af.

Mand:  Farvel.

(Manden tramper ud af scenen)

(Kvinden venter et øjeblik. Så tager hun telefonen og ringer op) 
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Kvinde: Hej Gitte, tak for sidst. Ja, han er på vej hjem nu. Nej, jeg tror, du kan få det præcis,  
  som du gerne vil have det, det næste lange stykke tid.
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