Jeg gik til Netflix
Ide: Maria Rørbye Rønn i trikot fremfører monoton monolog i Rørbye-stacato, med rim, om hendes møde
med Netflix, og derefter strategi om at gøre DR til klik-fikseret medie som alle de andre.

Hej. Det Ma-ria. Gen-ral-dirk-tør
for DR, som jeg har gjort mindre end før
Jeg fyred´ en masse, og det var da trist,
Men man blev da skånet, hvis man var jurist.
Kritikken var hård, jeg blev udråbt til heks,
min mand sagde: slap helt af, og gå til Netflix

Gå til Netflix?

Jeg købte trikot, for jeg trod´, jeg sku danse.
Og fysisk ku´ jeg godt bruge mer´ kompetence.
Jeg indbød DR-chefer, der har fået mave,
for siden jeg skar ned, har de intet at lave.
Vi stod i vores trikot, og så bulede ud
Da vi indså, at Netflix bare er tv-tilbud

Mod betaling! Vauv!

Netflix sender serier og film i et væk
Men ingen debatter hvor Clemens giver smæk
De tænker slet ikke på public ser-vise
Det er kun seerne, som de skal please
Men fair nok, de sender til hr og fru Jensen
Så længe det er mig der får hele licensen

Licens er noget, man giver til mig!

Nu har jeg lavet en stram strategi
Og den siger alle, de elsker, fordi
den er så klar og så vildt visionær
og fastslår at DR snart er døden nær.
DR skal derfor på nettet og have masser af kliks
Udsendelser, dem må I se på Netflix

Kliks er bedre end sex, synes jeg

Det er slut med at sende for gamle og syge
Altså, først når vi engang tør fyre Søren Ryge
Og vi skal nok også huske hver dag ti,
at kede jer i søvn med en god Barneby
Men ellers så sender vi det, unge vil glo på Og aldrig mere det lort, som I savner fra DRK

Barneby er ok

Snart så er sporten og nyheder væk
Og radioen skal bare spille musæk
Så ser jeg frem til de dejlige dage
Hvor ingen ser DR, så ingen vil klage
Planen skal holde, til jeg bliver ex
For jeg har sat al min pension i Netflix

På Gensyn.
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