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Tæppet går op og Mille står nede i et hul (liften der er
sænket) med en skovl. Hun graver. Niels står mageligt oppe
på scenen med en skovl og kigger ned på Mille. Ved siden af
dem står en trækvogn.
MILLE
Tror du ikke, det er dybt nok nu?
NIELS
Nej, giv du den bare lidt mere.
Lisbet kommer ind på scenen.
LISBET
Sig mig hvad i alverden er det I
laver?
MILLE
Vi siger farvel til 10’erne.
LISBET
Ved at grave et hul?
NIELS
Ja vi fundet en masse ting fra
10’erne, som vi graver ned, og når
det bliver fundet i fremtiden, ved
de, hvordan 10’erne var.
Lisbet kigger ned i trækvongnen. Hun kigger mistroisk op og
undrer sig. Så griber hun ned i vognen og tager en telefon
op - det er det eneste, der er i trækvognen.
LISBET
En iPhone?
NIELS
Jep. Smart ikke!?
LISBET
Smart? Lidt dovent ville jeg måske
sige.
NIELS
Der er da billeder på den. Se!
Niels viser Lisbet hvad der er på telefonen. Mille kommer op
af hullet, tager telefonen ud af deres hænder og smider den
ned i hullet. Man hører et klir.
LISBET
Det passer da meget godt - sådan
ser min også altid ud.

2.
Lisbet fryder sig. Niels og Mille er lidt ærgerlige.
LISBET (CONT’D)
Jeg synes nu stadig, det er lidt
slatent bare at smide en telefon i
et hul og sige, "det var 10’erne".
Har vi ikke noget mere, vi kan
smide derned. Noget vi ikke skal
bruge mere?
MILLE
Ulf?!
Ulf kommer ind på scenen i det samme
ULF
Ja, hvad er der?
MILLE
Ulf hopper du ikke lige i hullet?
LISBET
Nej Mille! Det kan der da ikke
blive tale om Ulf skal da ikke
hoppe i hullet!
MILLE
Men vi skal da ikke bruge ham mere
- er det ikke hans sidste sæson?
ULF
Hvad for noget??!!
LISBET
Arh Mille nu må du lige
NIELS
Arh det vil jeg også sige, Mille.
Ulf ville også bare forvirre.
ULF
Forvirre?
NIELS
Altså det vi smider i skal sige
noget om et årti, ikke et
århundrede!
Carsten kommer ind på scenen. Han kigger ned i hullet.
CARSTEN
I er ikke ved at smide den der
telefon i jorden, vel?

3.

MILLE
Jo
Carsten hopper i hullet, henter telefonen og kommer op igen
CARSTEN
Tænk dog på miljøet, mennekser!
Den skal sorteres. Skærmen skal
afmonteres og i glascontaineren,
batterierne skal ud, skruerne skal
i metal, alle ledninger skal
stribes så plastik og kobber ikke
blandes sammen. Og så skal
bundkortet til eletronik.
MILLE
Men det er jo en tidskapsel!
CARSTEN
Derfor skal vi stadig tænke
på klimaet! Er du fuldstændig
ligeglad med den globale
opvamrning?
ULF
Ja Mille, jeg synes, der er
rigeligt varmt i det her telt lige
nu!
Alle går ud af scenen undtagen Mille og Lisbet
MILLE
Nej... Men så er der jo slet ikke
noget tilbage. Hvad vil fremtiden
ikke tænke om 10’erne?
LISBET
Det skal jeg sige dig. Et stort hul
i jorden og fyldt med varm luft!
Slut.

