Forleden mailede jeg 5 tekstforslag til jer. Her følger 2 mere ( monologer på rim )…
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Med venlig hilsen Jan Kirkegaard
mobil 26781371
mail: kirkegaardjankirk@gmail.com
TRUMPTÅGET

( Kun omkvædet synges.. Jeg har en melodi, og forestiller mig, at publi kum dirigeres til at synge med på omkvædets sidste linje )
.
.
På en TV sjov kanal kan du se ham Donald Trump.. så bister og unormal
når han glor med blikket tomt. Med hentehår som snyder og en mund så
mega stram, er alt hvad han indgyder, kun tvivl om han kan sit kram.
Hverken fjende eller ven, er tryg ved hans retorik, når han plat svarer igen
på enhver form for kritik…. Ja.. spør` man ham om noget..bekymret og
alvorlig.. fås et svar som er tåget, forblommet og vilkårlig…
Omkvæd: Nu lugter en kanibal
.
af gas i fatal anal
.
for han fjoger og koger
.
når han kloger i tåger
.
på en..T..V..sjov..ka..nal.
For hvad nu med det Nato, som Donald kritiserer.? Vi ska` som fedtet
nabo betale meget mere… Og er der pengeslinger, når fjenden bli`r aggresiv, rør han ikke en finger… han er Satans negativ….. Nu er våbenoprustning galskab og idioti, når CO2 afvikling, er af langt større værdi…
Men ser Donald et klima, som i regn går rent amok, så et folk midt i Kina
svømmer rundt i ragnarok…. Og mon han ser den varme, som svitser vor
skønne jord… NEJ.. Donald kan kun larme og tvivle på klare spor.
Omkvæd: Nu lugter osv
Donald vil købe Grønland.. og spør` om det er muligt. ”.. Absurd i enhver
forstand..” svarer Mette uku`ligt. ”.. Det var et modbyd`ligt svar..” raser
Trump i en vælling, og drømmer kanonen klar.. hun sku` bombes..den
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kælling.
Iran ska` os` på snotten… de har uran som gør nas.. gemt et
sted under måtten… påstår Donald fra sit das. Reelt er det nok såd`den,
at han først bli`r utilpas, når de driller ham knotten med deres olie og gas.
Og hvad med Nord Korea.. som gør sig i raketter.. gi`r Donald paranoia et
par søvnløse nætter. Skal de nu ha` på frakken med lidt bombning hist og
pist, så har vi al virakken, når de straks si`r tak for sidst.
Omkvæd: Nu lugter osv
Donalds rå latino mur kan blive et mega hit…den i Kina får et fur..vil syne
som et stakit. Mon den skiller får fra buk, så Donald ka` få en lur.?.. Nej..
den koster rub og stub, og ender som grædemur.
Og hvad med
Obamacare.. som Donald gi`r nådestød.?. De arme må krølle tær`… ka` se
frem til pengenød. For skal de på hospital.. i panik med hjertestop… med
en blindtarm syg og gal.. ska` de s`gu selv hoste op.
Selvom du er nok
så sær, med et sind der tit slår klik…ka` du få dig et gevær i en Donald
krudtbutik. Så kan du gå rent amok..og skyde på livet løs.. på postbud og
høns i flok..på køer og malketøs.
Omkvæd: Nu lugter osv
Donald Trump er ikke sart, når en rival skal trues.. og han hoverer så
snart, han finder snavs der kan bruges. Donalds ukrainer ven.. skulle
lytte med spejden, og fik først penge igen, når han fandt smuds på
Biden… Og kind ved kind de svan`sed.. Hr Putin og Donald Trump….
Uha da.. hvor de dan`sed en tango mer frækt end fromt. Lidt vodka i
kanyler.. blev pis på den røde klud.. måske de fik en hyler, mens Hillary
hængtes ud. Det blev en tand for meget i demokraternes lag. Nu sku`
Donald bli` vejet i en mægtig rigsrets sag. Men republikanerne satte en
kæp i hjulet.. sammenhold ved fanerne fik retssagen nedkulet.
Omkvæd:

Nu lugter osv

Er Donald en luskerøv som prutter uden nåde.?. Om det ka` der tygges
drøv, for manden er en gåde.. Men la` vi næsen vandre..og lugter til hans
reblik, er skid på alle andre nok hele hans politik. Et tryk på den røde
knap.. en dag han er hønefuld, gi`r alle et helveds klap, mens vor jord
bli`r blæst omkuld. Når King Kong med barberblad.. kun til angst og
ubehag.. ter sig som en lalleglad.. så befri os.. USA.!
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.
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ÅNDENØD

.Når du går og snyder snot, over det du ik` fik gjort…. over al den snak om
slot, du lovede dem så stort.. og de ser dig fuld af nag.. og syn`s du er trist
og tvær… at du som doven og svag blot går rundt og spiller sær… Så råb
et halluja..og læg byrden på din gud.. Nu synges tra la la.. mens Vorherre
står for skud... Ja gi` ham bare skylden, og synk ned i jammerland… en
løgn ka` ristes gylden.. vi er hykler` alle mand.
.Og når stort bliver for stort, og din sjæl får åndenød.. af det gode og af
lort i livet og ved død…. da vil du sikkert græde, over det du ik` forstår..
for hvem kan hitte rede..i alt det der foregår…. Så rusk et gammelt
minde.. og husk da du var abe.. hvor alt hvad du ku` vinde, var pauser til
at gabe.. nu kan du glane TV.. og blive så vældig klog… og du har fået WC,
med lortet lagt under låg.
.Et ”ak..ja” vi nok forstår, som snilde og glatte ord.. der kan jævne mange
sår.. holde dig på rette spor…. Men når ord ikke er nok, til at lette dine
åg.. og du står i ragnarok.. med sind og sjæl i kog…( stemmen bliver
utålmodig/irritabel )... Så læg dig foran toget .. hæng dig i en lokumssnor..
ja..flæk dig selv i låget.. og drik et par liter klor… æd bladanfyld i tærten..
spring i gabet på en haj…( nu optimistisk/forløsende)...ELLER.. SMIL TIL
VOR VERDEN.. OG VERDEN SMILER TIL DIG.
SLUT
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