‘VELKOMMEN PIV’
Traudl - Nå men, så er det så ‘goddag-runden’. Det er lidt en tradition. Vi starter vel bare, med hvad vi hedder, ikke?
Bob - Det lyder som en rigtig god idé, Traudl.
Traudl - (Bliver gradvist mere og mere lille og spag i stemmen). Nå, men så, det der var Kirsten, og jeg hedder Traudl,
og det der er Bob, og det der er Gunna, og det der er Tulle, og det der er Gerd, og det der er Bitte, og det der er Grusche.
Og det var så ‘goddag-runden’, velkommen.
Bob - Rigtig flot, Traudl.
Traudl - Må jeg godt sætte mig ned nu?
Bitte - Ja, sæt dig dog ned og slap af. Det må have været hårdt!
Tulle - Og så er der rundvisning!
Gerd - Hør godt efter!
Tulle - Det er toilettet.
Gerd - Det er depotet.
Tulle - Det er makulatorrummet.
Gerd - Det er rengøringsrummet.
Tulle og Gerd - FAT DET!
Tulle - Der laver vi kaffe.
Gerd - Her drikker vi kaffe.
Tulle - Kaffen er ALVOR.
Gerd - INGEN the, mælk eller juice.
Tulle - Hvis du drikker the, mælk eller juice, går du UDENFOR.
Gerd - IKKE herinde.
Tulle - Det er noget svineri.
Tulle og Gerd - FAT DET!
Tulle - Det der er opslagstavlen.
Gerd - Der hænger kagelisten.
Tulle - Kagelisten er ALVOR.
Gerd - ALLE skiftes til at have kage med.
Tulle - Det hedder TURNUSORDNING.
Gerd - DU skal også på kagelisten, selvom du kun er vikar.

Tulle - Selvom du kun er vikar, skal DU også have kage med.
Tulle og Gerd - FAT DET!
Gerd - Ved siden af kagelisten hænger regellisten.
Tulle - Regellisten er SERIØST ALVOR.
Gerd - Regellisten skal du SERIØST kunne UDENAD.
Tulle - Og der vil blive testet HÅRDT, om du har ...
Tulle og Gerd - FATTET DET!
Gerd - Og til sidst har vi skakten.
Tulle - Skakten er VIGTIG.
Gerd - Skakten er ALVOR.
Tulle og Gerd - PÆDAGOGISK FORKLARING:
Tulle - Ud af skakten kommer kasserne.
Tulle og Gerd - Bum!
Gerd - Kasserne har ting og sager i.
Tulle og Gerd - Rasle, rasle!
Tulle - Disse ting skal registreres.
Gerd - Struktureres og arkiveres.
Tulle - Og ned i makulatoren, som smadrer alt.
Tulle og Gerd - BANG!
Gerd - Og det er så vores arbejde.
Tulle - Sådan er det bare.
Tulle og Gerd - SÅ TAG OG FAT DET, VELKOMMEN!
Kirsten kommer stormende ind.
Kirsten - Jeg går op på taget! KAFFE!
Bitte - Åh, endelig pause!
Kirsten forsvinder ud. Tulle og Gerd skænker to kopper kaffe op.
Piv - Op på taget?
Bob - Ja, formiddagspausen holder vi altid på taget.
Piv - Det er da lidt underligt.

Bob - Nej, det er faktisk dejligt. Oppe på taget kommer der sol. Hvis det ikke regner. Faktisk er der tit en lille solplet, vi
sætter os i. Dem af os der kan tåle sol selvfølgelig.
Piv - Hvem kan ikke tåle sol?
Gerd - Skal vi gå!
Bob - Grusche har det ikke så godt i solen.
Grusche - Jeg har det ikke så godt ...
Bitte - Så sæt dig i skyggen!
Bob - Traudl, er du klar? Og Gunna?
Tulle - Skal vi gå?
Piv - Hvad med P, skal hun ikke med?
Bob - Vi holder desværre ikke pause med rengøringen.
Gerd - Rengøringen holder pause for sig selv!
Tulle - Hvis rengøringen da overhovedet holder pause!
Tulle og Gerd - SKAL VI GÅ?!
Bob - Ja, ja, vi går nu, vi går nu!
Alle går ud. Gunna og Piv er de sidste tilbage.
Gunna - Øh, Piv, vent lige. Nu hvor jeg er din øh kontaktperson, er der noget, jeg øh er nødt til at fortælle dig.
Piv - Okay.
Gunna - Prøv at luk øjnene en gang, Piv. Godt. Så prøv at forestille dig en øh krop. Se øh en krop for dig.
Piv - Okay. Er det en mandekrop, jeg skal se?
Gunna - Øh, ja, det kan det vel godt være. Det er sådan set lige meget, bare det er en krop.
Piv - Er den nøgen?
Gunna - Hvad? Nej, nej, det er slet ikke sådant noget.
Piv - Må det være en kendt persons nøgne krop?
Gunna - Det var nu ikke lige min pointe med det, Piv, men øh …
Piv - Må det være Justin Biebers nøgne krop?!
Gunna - Jeg synes, vi skal droppe tanken om, at den er nøgen.
Piv - Dækket af flødeskum?!
Gunna - Nej, det er meget forvirrende. Jeg synes, vi skal sige en krop med masser af tøj på i stedet. Øh, din mor.
Piv - Nå ... øv.

Gunna - Det, jeg vil sige, er, at denne her virksomhed er ligesom en krop. Den har arme og ben. Den har et hjerte. Men
vigtigst af alt: den har en HJERNE, en hukommelse. Kan du se det?
Piv - Jeg kunne bedre se det, da det var Justin.
Gunna - Min pointe er, at hukommelsen er den vigtigste del af hjernen. Hukommelsen har alle de informationer, vi skal
bruge hver dag. Men den har også alle de informationer, som vi ikke skal bruge lige nu, men som vi må gemme, fordi
de måske skal bruges en anden dag. Arkivet er hjernens hukommelse.
Piv - Er arkivet Justin Biebers hukommelse?
Gunna - Nej.
Piv - Så forstår jeg det ikke.
Gunna - Det tror jeg heller ikke, du kommer til, Piv. Det, jeg bare ville sige, var, at jeg elsker det her sted. Den tørre luft
der får mine øjne til at løbe i vand. Det gustne lys fra lysstofrørene der kaster et blegt og sygt skær på alt. Den mugne
duft af støv og pap. Hver morgen, når jeg møder ind, Piv, er det første, jeg gør, at

