Telefonsamtale mellem Michal Borre (direktør for letbanen) og Borgmester Jakob
Bundsgård
Foregår på århusiansk
Kun Borre siger noget.

Borre, Letbanen Godaw do.
Jeg skulle lige tale med borgmesteren. Er hans sekretær på pinden?
Nå, det er da ellers godt op ad formiddagen, her kl. halv tolv. Nå har hun ringet? Fra letbanen? Holder
stille? I Århus Nord Nå? JA det hører vi jo nok om i lokalradioen. Nå, er de holdt op med det? Ikke nogen
nyhed? Nå Nå, det er da noller.
Ham selv? Borgmesteren? Tale med mig? OK, - put him throug, som vi siger.
Borre, Letbanen Godaw do.
(Lang smøre i den anden ende, tydeligvis ophidset)
Nå, nå, nå, nå (undervejs).
-Træk lige vejret Bundsgaard. Vi tar lige den der med stabilitet først. Vi er da fuldstændig i god gænge på
det område. Der har da lige været tre hele dage, hvor vi ikke har kørt. Og vi har aldrig haft en tirsdag uden
forsinkelser. Det er da stabilt og det ved enhver da. (Holder for røret) Godaw do.
(Voldsomt svar igen)
Nej stop lige Bundsgaard. Det holder ikke en meter do. Nu kan jeg da mærke, at jeg snart bliver ophidset.
(holder for røret) Rolig nu Borre, vi tar ham på fakta.
Bundsgaard do. Der er jo ingen der kan svare for klimaændringerne vel. (Vred respons).
Minusgrader Bundsgaard. Den var der vist ikke mange, der havde set komme. (Respons)
Hvad siger du? Moskva? Jamen er de helt ned på minus to grader måske. Minus 40? Og det kører? Staten
der ordner det? Nå, nå, nå. Ja, så er der jo nok gået administration i den.
Respons)
Tillid. Hov hov Bundsgaard, den kommer da vist både lidt uoverlagt og pludselig. Vi er jo stadig i en
pionerfase. Det er da den første sporvogn i Århus, bortset fra dengang i sidste årtusinde.
Tvivl om kompetencerne. Nej stop, den er da helt uden for Ringgaderne do. Jeg kan til enhver tid få resten
af bestyrelsen i Åbyhøj modelbanelaug til at skrive under på, at jeg var næstformand i de fire måneder
Thomsen var ude at rejse. De vil også kunne huske, at vi ikke havde bøvl med kulde nede i kælderen,
bortset fra to ting. Den ene var når fru Thomsen kom med snitterne, så var der nok lidt kold luft. Det andet
kolde, drak vi.
Men Bundsgaard do, vi skal lige vende budgetterne. Jeg tror sgu vi har fået budgetteret lige stramt nok på
et par områder. Har du tænkt på, hvis der komme sne, - nej vel? Og det er vel hverken dig eller mig der skal
ud med skovlen, vel ven? Og så var der også en af de større ting: Bonusløn til undertegnede.

Borre, Letbanen Godaw do.

