Mette i snor
Tekst: Thomas Dahlberg – Musik: se hver sang
(Dukke Mette står usikkert og støtter sig til snoretræk)

Mette:

(Musik: Leigh Harline)

Der er ingen bånd, der binder mig
man styrer ikke kvinder, nej
Jeg’ en stor og dygtig pig’
så kernestærk og fri
Jeg går til venstre når, det skal være grønt og rart (usikker gang)
Jeg går til højre når, jeg ska’ brug’ en milliard (snubler halvt)
Der’ ingen mand, der styrer mig
ing’n mænd kan styre Mette, nej (næse bli’r længere)
Jeg er pavestolt fordi (snore bli’r slappe)
jeg er så fuglefri (Mette falder sammen – rømmen fra dukkefører i ”det høje”)
Martin:

Jamen, lille Mette-Mus! Nu har du igen fået en endnu længere næse! (entre)
Men der er jo også en vigtig detalje, du har glemt, ikke? (peger på sig selv)
(musik: Kai Normann Andersen)

Jeg binder dig på hånd og mund
og det er ikke uden grund
Du snakker for længe
og lytter for lidt
Selv skrigeskinker har behov
for’n mand, som de ska’ spørg’ om lov
Du bruger mig hver dag (Mette rejser sig)
Vi to, vi er ét
Mette:

(musik: James Price – gerne swing)

Min lille Martin-mus, der’ noget, du glemmer
Som statsminister er det mig, der bestemmer
Det er da ”Mette”, der har ansat dig
og ikke ”Martin”, der har ansat mig
Og selvom du er ble’d forgyldt med topministerløn
så er det mig, der spiller mor, og dig der’ søn
Du’ consigliero for hele Danmarks Donna (rækker hånd frem)
Så smid din kniv og knæl og kys din Donnas hånd af
(han nægter, vender hende trodsigt ryggen og synger til publikum)

Martin:

(musik: James Price – gerne først 8 linjer soft rap og 4 linjer freestyle)

Det er Rossen, der er bossen
som skal tæmme Aalborg-tossen
Jeg er ham der ”over-sossen”
som skal sikre, Mette følger vor’s partipamflet
Landets yngste statsminister
hun skal lære lidt om klister
og jeg’ ham den ked’lig fister
som skal lime Mettes røv til magtens taburet
Hvis man skal slås med alle Danmarks klimatosser
ska’ man vær’ mand med kæmpe kælderkolde nosser
Dybt i mit regnedrenge-hjerte bor en brysk chimpanse-han
som selv vil styre vores lille lalleglade Legoland

(hurtigt som musik)

Mette:

Martin! Du skal eddermame ikke tale grimt om mig!

Martin:

Mette! Du skal eddermame ikke tale ned til mig!

Mette:

Jeg taler eddermame ikke ned til dig

Martin;

Jeg taler eddermame ikke grimt om dig!
(tobakshoste-rømmen, entre Dronning Margrethe)

Dronning Margrethe:

Voila! Maman est de retour! Sig mig, hvad foregår her? Kan vi nu ikke en gang
ta’ en sviptur til Sisimiut, før der er ballade og rivalisering på rød stue igen?
Mor er skuffet! Og I ved jo begge to udmærket, at der kun er én Mor Danmark:
Og ”L’Etat, c’est moi!” (vinker evt. og tænder febrilsk en smøg)
Men pyt! (ta’r et kongekras og puster ud) For nu er der fut i fredspiben, og jeg tilbyder
mig allerunderdanigst som mediator. Jeg har trods alt 50 års personlig erfaring
med opslidende disputter om, hvem der skal være nummer et og nummer to.
Skal vi ikke promenere ud bagved til sminkerummet? Så finder vi en mindelig
løsning på jeres lille palaver over en kande te og et karton græske smøger?

