"HVORDAN, DAN?" - Redigéret/forkortet 19/3 2020
Klimaminister Dan Jørgensen kommer ind og slår selv-præsentérende ud med armene.
1. VERS:
Det er lidt a´ ´t særtilfælde, I ska´ møde hér idag.
Nog´d så sjæld´nt som en minister, folk forventer noget a´!
Nu tænker nogen: "Hvem er han?"
Dan Jørg´nsen. Bare kald mig Dan.
Jeg ´r minister for vor´s klima. Danmarks velnok travl´ste (nok mest travle) mand!
For vi står allesamm´n med ryggen imod muren:
Stabler af rapporter si´r
at alle verdenshav´ne stig´r
og stig´r og stig´r - i samme takt som temp´raturen. (Skift fra alvor til optimisme:)
(Men) Vores flotte klima-love / fik begejstring´n til at koge!
Alle klapped´ af beundring, da de så dem.
"Hjerteligt tillykke! Skål! / Sikke nogen flotte mål!
Har I ogs´ nog´n forslag til, hvo´n I vil nå dem?" (Træt sukken - nu gik det lige så godt...)
"HvorDAN, Dan,
vil du forhindre at der kommer alt dét VAND, Dan?
Du ´r go´ te´ ´r se bekymret ud,
hvergang du bli´r interview´d
om, hvor meget klod´n er tru´d
på grund af energiforbrug´d,
(men) for FAND´N, Dan!
Det ER jo ikke nok at stå og rynke PAND´N, Dan!" (Skift fra træt/opgivende til "Hør-nu-hér!":)
Jeg har i egen høj´ person
garantér´d at CO2´n
er reducér´d halvfjers procent
i tyve-tred´ve - bare vent!
Vi ´r først liiig´ begyndt at drøfte,
hva´ vi gør for ´t hold´ dét løfte...
Vi sku´ nok ha´ forberedt / noget bar´ lidt mer´ konkret...
Men skid´ vær´ mæ´ det - sket er sket! / Og sikken stemning, vi fik spredt!
Alle jubled´: "Tænk engang at nå så langt på kun ti år!"...
Vi sku´ nok ha´ vidst hvordan, før vi ga´ løfter om hvornår...
2. VERS:
I år totusind-og-tred´ve bli´r det hele fryd og gamm´n.
Jeg ka´ tyd´ligt se det for mig, når jeg kniber øjn´ne samm´n... (hvilket han jo altid gør)
Nu må vi se at komm´ i gang!
Men det ska´ for´gå uden tvang!
Vi ka´ ikk´ forbyde folk at gå på burger-restaurant.
Men hvis vi ikke gør det, stiger temp´ratur´ne!
Hva´ med hensynet til vælgerne
og-og... charterrejse-sælgerne,
bilisterne og Nordsøgas-forbrug´rne?
(fortsættes)
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(fortsat)

- side 2 -

Med en skat på flybilletter
vill´ vi nok ku´ komm´ lidt tætter´
på at opfyld´ vor´s fantastiske prognoser.
Men dét har jeg måttet slette,
for dét mått´ jeg ikk´ for Mette!
Hun syn´s, det var nok mæ´ dyrer´ plastikposer!
HvorDAN, Dan,
vil du få NOG´N fornuftig´ aftaler i STAND, Dan?
Hva´ mæ´ fød´var´industri´n
og all´ de andre dumme svin?
Og hva´ mæ´ bøndernes humør,
hvis de ska´ droppe deres kø´r?
For FAND´N, Dan!
Der ´r grænser for, hva´ man ka´ kræve af en land-mand!
Jeg ska´ plant´ en masse træ´r / ud´n at træd´ på nogens tæ´r!
(Og) jeg ska´ sørg´ for bedre vejr / ud´n at bli´ u-populær!
Og det bli´r jo ikke nemmer´
af at alle jager (Eller: koster) mæ´ mar!
Men la´ mig sig´ om Nordpolen og Grønland og det ark-tis-ke
at dét har vi så´n set løst - pånær lig´ det rent prar-tis-ke...
Vandet stiger - blop-blop-blop. / Ska´ vi så allesamm´n gi´ op?
Nej! Men man må konstatér´ at jeg har få´d et lorte-job!
(BRO - med skift fra opgivende til desperado-galgenhumor:)
Vi ku´ også bare indrømme at vi ´r på Herrens Mark
og så gi´ os til at bygg´ en ny version af Noahs Ark!
Eller allesammen køv´ nog´n svømmebriller og satse på at vores børn bli´r født mæ´ gæller!
Eller også ku´ vi allesammen emigrér´ til Mars!
Det ´r da sjover´ bo déroppe end at spise plantefars!
AFRUNDENDE 1/2 REFRÆN:
For fand´n, Dan dét hér det ligner snart et job for SuperMAN, Dan!
Selvfølg´lig ka´ vi redde klod´n.
Vi ska´ bar´ liiige... find´ metod´n.
Det bli´r nok dyrer´, end vi tro´d´...
Den er jo ret stor, så´n en klod´...
Det ´r sgu ´t kræv´nde ministerie.
Aihj, hvor ku´ jeg brug´ en ferie
til at tænke over, hvo´n vi fjerner al dén CO2 mens jeg sidder ned´ i Thailand mæ´ en kæmpe tournedos!... Replik: Jeg har det! (CODA:)
Skal vi fjerne CO2´en, / ska´ det for´gå på en måd´,
hvor det ikk´ genérer nogen, / og det ikke koster nog´d!
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