Ta’r vi skraldet?
Ide: 2 skraldere går på jagt i to containere, der står på scenen, og finder sjove kasserede ting, mens
de tænker på klima og deres egen pengepung.

To skraldere kommer ind på scenen, mens de synger:
Vi lister os afsted på tå, når vi skal ud at skralde
En flæskesteg, et halvt pund fars, som driver lidt af galde
De lækkerier er smidt ud, det får os til at tude ud:
At kloden den sveder og madfråds er spild
Så’n en dejlig container, den gør os vild

Skralder 1
Klar til en ny dag for klimaet?
Skralder 2
Jep. Klar til at redde Jorden?
Skralder 1
Jep. Vi dykker
Skralder 1 & 2
1..2..3....
dykker ned i hver sin container, laver lyde af ubehag og kommer op igen
Skralder 1
Fy for Helv…..Var der bid?
Skralder 2
tager sig til øret
Jep. Den satan fik mig i øreflippen igen.
Skralder 1
Slap af. Klimaet er endnu mere til rotterne. Se her: En hamburgerryg og en dusk sommerkørvel, kun
en uge for gammel. Fejler intet. De sku skamme sig.
Skralder 2

Perfekt. For jeg så et halvt brev Knorrs Bearnaise og lidt creme fraiche, der stadig hænger sammen.
Og forretten er reddet, du: hummersuppe, allerede optøet. Skal bare lunes.
Skralder 1
Men aftalte vi ikke at lade skaldyr ligge til de unge. De har stærkere maver.
Skralder 2
Du er snart så sart. Men ok, jeg lægger den i solen, så de kan se den. Nu vil jeg bare gerne have et
lille stykke gammelost til dessert?
Skralder 1
Jamen, det har jeg i min. Det er på vej op!
Peger på containeren halvt oppe
Skralder 2
Skønt. …. Og her er sgu noget at spritte munden af med. Seks flasker Chateux de Caixs, årgang
2010.
Skralder 1
Nul, den rør jeg ikke. Det var et elendigt år. Er der ikke snapsesjatter efter alle de sommerfrokoster?
Skralder 2:
Trækker en halv Ålborg op af containeren
Bingo, frokosten er hjemme:
Begge synger:
Så skide vær´ med at vi snart må løbe ud til tønden
og mavekramper følger med, med febersved, og stønnen
Hvis dagens ret til ingenting, er gratis råber vi Katjing!
Så slik dig om munden, hop op og spring i
Så’n en klimakamp den er der gysser i.

Skralder 1
Men hvad er nu det? En hel bog: Katja Keens erindringer.
Skralder 2
Ork, den har jeg læst 100 gange. Med en hånd.
Skralder 1
Er den god?

Skralder 2
Jov.
Skralder 1
Hvad ender den med?
Skralder 2
Ender? Jeg er aldrig nået frem til slutningen.
Skralder 1
Næste gang må du tage hende bagfra, som man siger
Skralder 2
Jeg har jo været oppe i hende, da jeg gik på aftenskole.

Skralder 1
Hvad? Hvor? Hvordan gik det?
Skralder 2
Ikke så godt. Jeg fik 6
Station 1
Men det var vel også meningen
Station 2
Nej, jeg skulle have mindst 10 for at bestå
Skralder 1
Nååååh i dansk. Jeg skulle bare have 6, og det fik jeg, da jeg var oppe i Karen Blixen
Skralder 2
Nej se, her er en rapport fra Klimaministeriet. Jeg kan kende det fine logo. Det kostede en halv
regnskov. Den hedder: Hvordan redder vi klimaet? Af Dan Jørgensen, klimaminister….
Skralder 2
Av, hvad står der?
Skralder 1
Jeg aner det ikke.
Skralder 2
Kan du ikke læse det?
Skralder 1

Jamen, der står: Jeg aner det ikke!
Skralder 1
Nå, men det vidste vi jo godt. Se lige den store stak ved siden af, det ligner en hel roman.
Skralder 2
Den er tung. Lad os se. ”Stakkels Arne” – 1001 undskyldninger”. Socialdemokraterne.
Skralder 1
Hvorfor mon den er smidt ud?
Skralder 2
Der står med rødt: Jeg bad kun om en, hilsen Mette.
Skralder 1
Nej, nu bliver det fande’rme uhyggeligt
hiver en gigantisk dildo op af containeren
Vil du have den?
Skralder 2
Nej, det er ikke rigtig mig, selv om …. man burde jo – for klimaets skyld.
Skralder 1
Jeg gemmer den lidt, måske kommer der en åbning.
Skralder 2
Jo, man bør jo tage det skrald, der kommer - med glæde – for klimaets skyld.
Skralder 1
OK OK, så gør vi det for klimaets skyld.
Skralder 1 og 2:
Så ”sommerens lortevejr”, er i hvert fald ikke vores skyld!
Begge synger:
Når vi har dækket herligt op med skraldemad på bordet,
så står der klimaretter klar og nok til hele koret
For vi ta’ r ansvar alle mand, før Bakken ligger under vand
Værsgo og spis med og husk vores bud:
Du skal skide det ud – ikke smide det ud
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