Klimadirektører
To direktører kommer ind med golfkøller.

A:

Hvor er her grønt og dejligt!

B:

Ja, ikke?! Tænk, med den sommer vi havde sidste år, var jeg bange for, at græsset
ville blive gult.

A:

Sig ikke sådan! Det ville jo være forfærdeligt, hvis der ikke længere var grønne
pletter for os mennesker.

B:

Ja. Det ville det, det ville det. Heldigvis kan vi jo gøre noget ved det!

A:

(lidt overrasket, men med på den) Ja, det - det er jo rigtigt, vi må passe på
miljøet...ikke?

B:

Nemlig! Vi må ændre vores vaner. Det er så lidt, der skal til, men sammen kan vi
gøre det.

A:

Hvis bare vi alle hjælper til. Hvis vi løfter...

A og B: (begejstret) I flok!

B:

Præcis - Jeg bestilte for eksempel en mindre bøf på nede på den nye restaurant på
Rungsted Havn i går.

A:

Jeg bestilte hummeren forleden, da jeg var der. De prutter mig bekendt ikke så
meget som køer, og hvis de gør, er det jo under vand.

B:

Flot af dig.

A:

Tak, skal du have! Og også af dig selvfølgelig.

B bukker sig ned, samler forarget noget op

B:

Har du set her? Nogen miljøsvin har sgu bare smidt noget plastic. Lad mig få fingre
dem, så...

B's telefon ringer.

B:

Ja? Siger du det? Hvor henne? Den mexicanske golf igen. Ja, ja. Har medierne fundet
ud af noget? Godt, godt. Og hvad med GreenPis? Super godt. Så tænker jeg, at vi
sender nogle mænd ud og får fjernet de par hvaler. Hvordan? Jamen, flyt dem, eller
sig, at de kan tage en motorsav og skære dem op. Godt, godt. Yes.

A:

Så er der spildt lidt igen, hvad?

B:

Ja, du ved, hvordan det er, hvor der handles der spildes. Men kun A500 ton olie den
her gang, så det går fremad!

A:

Strålende, strålende. Bare en lille spildtår. Det er godt. Apropos fremad, så er jeg
begyndt at cykle på arbejde. For miljøets skyld, ikke sandt? Vi har fået bygget sådan
en rickshaw til au pair’en, så der sidder jeg bagpå. Og hun er jo henrykt, det er
ligesom at være hjemme for hende. Men du kan nok forestille dig, at der bliver
kigget lidt, når vi kommer kørende inde på Kongens Nytorv.

B:

Det var sgu da en god idé! Det burde jeg også gøre. Men det er sjovt du siger det,
for kan du huske, vi talte om, at vi alle skal bruge mindre strøm. Når man kører forbi
sådan en boligblok og ser, hvordan alle lys er tændt og alle fjernsyn står og blinker,
så tænker man jo, at der kan vi virkelig gøre en forskel. Nå, men jeg har jo også fået
vores au pair til at cykle. Derhjemme altså, om natten. Du må ikke spørge mig,
hvordan det fungerer, men jeg har køvt sådan en cykel, som laver strøm til huset. Så
nu står Huan faktisk for 44 % af vores samlede strømforbrug!

A:

(svinger med køllen i begejstring) Det var fandeme godt tænkt! Ja, undskyld, men

hold da op! Kan du få lavet en til af sådan en til mig? For når vores au pair har kørt
mig hjem fra byen igen, så er hun jo varmet op og kan passende køre videre på
sådan en, mens hun laver mad. Genialt, altså. Og tænk, Dem vil de tage fra os!

Fælles hovedrysten.

B:

Det er det værste, man overhovedet kan gøre for miljøet. Hvis jeg skal have Sus bare
i nærheden af mit soveværelse, så koster det som minimum en tur til New York.

A:

Hvad har det at gøre med...Ah, jeg forstår.

En assistent kommer løbende ind.

A:

Se, hvor han/hun løber. Måske skulle jeg også få lavet sådan en strømcykel til
firmaet, så kan du lave strøm til hele kontoret!

Assistent:

(forvirret) Æhh, ja, selvfølgelig.

A:

Sig frem! Du ser ud, som om nogen har opdaget vores skattely!

Assistent:

Hehe, ja, nej. Gid det bare var det, var jeg lige ved at sige. Det er fordi, de har ringet
fra ehh, kommunen. De ved, i den der by i, øhh, (hviskende) Jylland.

A:

Joachim er jo flyttet derfra?

Assistent:

Undskyld? Altså den by hvor vi, (kæmper med at få det sagt) hvordan skal jeg sige
det, gravede noget ned? Hvor vi ligesom -- (han graver med en usynlig skovl, lægger
noget ned i et usynligt hul og dækker det til igen).

A:

(tænkende) Ja, der har jeg vist kørt igennem engang.

Assistent:

Nu har kommunen altså ringet og sagt, at de ikke længere kan holde det skjult. Den
lokale avis er begyndt at grave i området, bogstaveligt talt, og har opdaget, at det

flyder ud i drikkevandet. Samtidig har de forbundet det til en stigning i børn født
med... Klør, hr./fru direktør.

A:

Klør?

Assistent:

Ja. Altså i stedet for tæer.

A og B ser forvirrede ud.

A:

Du er sikker på, at det ikke har noget at gøre med Joachim?

Assistent:

Det lader ikke til det, desværre.

A:

Kan vi ikke købe avisen?

Assistent:

Det har vi prøvet, de nægter. Noget med (kigger i en notesbog) "principper". Og det
er kun et spørgsmål om tid, før et landsdækkende medie får fat i historien.

A:

Hvad med byen, kan vi købe den?

Assistent:

Den er mig bekendt ikke til salg.

B:

(forvirret) Hvad er det også for noget? Men nu ved du, hvordan Donald har det med
Grønland.

A ser sig rundt, lader samtidig som om, han bare tænker højt.

A:

Hvad med, om vi (han laver samme begrave-bevægelse som assistenten)

Assistent:

Hele byen?

A nikker.

Assistent:

Det er jo ---- genialt. Intet mindre. Altså hvis kommunen vil være med på den
løsning. Det er jo et økonomisk belastende område, så måske kan de se, at det vil
pynte på både deres og vores bundlinje. Strålende tænkt, hr. direktør!

A:

(ser stolt ud) Hvem vinder?

B:

Det gør vi. Godt spillet!

De ler begge, assistenten vender sig om og er på vej væk fra dem.

A:

Hov, du! Vi kan da ikke bruge en golfvogn.

Assistenten må ud at hente en elcykel eller en sækkevogn. Direktørerne kravler op.

B:

(på vej ud) Man er vel ikke et miljøsvin.

