På Lige Fod

Tekst: FineFine

Tre au pair piger kommer gående ind på scenen fra KS, synkront i armkrog. Alle tre har asiatiske
kendetegn.
1. vers (evt. tale i stedet for sang)
Au pair pige 1:
Vi blev født på Filippinerne … (afbrydes)
Au pair pige 2:
(tyk asiatisk accent) og Taiwan!
Au pair pige 1:
I danske øjne er vi letkøbte tjenestepiger
Vil du have luksus uden at punge ud? Få au pair!
Vi agerer barneplejersker, madmødre og objekter for ægtemænd, i sexløse
ægteskabers, fantasier
Au pair 3
Vi er nogle gode piger
Mere end bare billig hushjælp med skattepligtige lommepenge
Vi stryger f.eks sengetøjet inden vi ligger det på familiens Hästens senge
Omkvæd (synges)
Alle tre au pair piger

Hvis bare vi får en fair løn for at passe jeres Noah
Så lover vi, vi stopper med, at ringe til FOA
Og hvis I selv samler håndklæder op efter badet
Så ringer vi alligevel ik’ til Ekstra Bladet.
For sku’ vi egentlig ikke, ha’ løn som hed vi Rikke!?
I skal bare behandle os på lige fod
Så skal vi sørge for jeres hverdag bliver god.

Vers 2 (evt. tale i stedet for sang)
Au pair 2

Au pair 1

Omkvæd (synges)
Alle tre au pair piger

Au pair betyder ”på lige fod”
Det’ fransk – som din champagne og dine mor-gen-croissant-er
Tag du bare og spis, og kom hjem fra job når du lyster
Jeg passer unger, klarer hele dagligdagen – selv ulvetimen - mens du
passer dine fyr-aftens-arrangement-er
Børnene får jeg i tøjet
Tænk, man kan bli’ misundelig på en treåriges mærkevaretøj
Mens man selv bare drømmer om at have råd til en tur til centret i Ishøj

Hvis bare vi får en fair løn for at passe jeres Noah
Så lover vi, vi stopper med at ringe til FOA
Og hvis I selv samler håndklæder op efter badet
Så ringer vi alligevel ik’ til Ekstra Bladet.
For sku’ vi egentlig ikke, ha’ løn som hed vi Rikke!?
I skal bare behandle os på lige fod

Så skal vi sørge for jeres hverdag bliver god.
Vers 3 (evt. tale i stedet for sang)
Au pair pige 3
Om du er ansat på Berlingske
Overlæge bosat et fancy sted nord for København
Så er vi vel enige om at din pengepung er rund
Men du vil ikke ødsle på … (afbrydes)
Au pair pige 1 & 2
(synger acapella på melodien Sådan Nogen som Os af Poul Krebs, tyk
asiatisk accent) … Sådan nogen som os
Au pair pige 3
(fortsætter, bestemt) Vi har ikke brug for en kæreste! – men betaling på
lige fod!
Kom så - op af lommen med den!
Så er vi kvit, finito, done john – well done, som kobe-kød bespist på Mash
Afdrag for underbetalt arbejde modtages – vi tar’ både Mobilepay og cool
cash!
Omkvæd (synges)
Alle tre au pair piger

Hvis bare vi får en fair løn for at passe jeres Noah
Så lover vi, vi stopper med at ringe til FOA
Og hvis I selv samler håndklæder op efter badet
Så ringer vi alligevel ik’ til Ekstra Bladet.
For sku’ vi egentlig ikke, ha’ løn som hed vi Rikke!?
I skal bare behandle os på lige fod
Så skal vi sørge for jeres hverdag bliver god.

