Ægte liberal (en sang med og om Kristian Jensen)
(Søren og Rasmus Baastrup)

Skuespiller, alene på scenen, klædt ud som Kristian Jensen.
(vers)
I husker mig nok som næstformand, i Danmarks liberale parti
Men så fik jeg sagt nogle ting til en avis, og så var det ligesom forbi
Nu er der plads i min kalender
For jeg fik de forkerte fjender
– I hvert fald en enkelt I kender
(vers)
De lovede de mig at formandsposten, den skulle vi dele
For at alle sårene i Venstre, de kunne hele
Men der var stadig ballade,
For Lars ville bare gøre jyderne glade
– Så de ikke rendte ud og stemte på Søren Gade
(omkvæd)
Og I kan tro at det
var en ond spiral
Men det er sådan det er
når man er liberal

(vers)
Lars sagde at jeg aldrig, ville sidde bag statsministerens bord
Han blev ved med at mene, at jeg var den evige toer
Men ikke ham med lyn og med torden
Bare ham, der endte med lorten
– og som vi siger i Brande: Det er altså ikke i orden!
(vers)
I seks år var jeg skattefar, og i et år var jeg udenrigsminister
Og jeg troede at taburetten, den var fyldt med klister
Jeg havde et flot politisk cv
Men jeg tabte, måtte jeg indse
– og så stod jeg og græd på tv
(omkvæd)
Og I kan tro at det
var en ond spiral
Men det er sådan det er
når man er liberal

Vores idé er, at tempoet og udtrykket skifter i mellemstykket, fra en ballade eller vise, til noget
hurtigere og tungere, mere rocket. For at understrege Kristian Jensens forvandling fra beta- til

alfahan, der pludselig scorer en popstjerne.
Han kan evt. smide jakken og skjorten e.l. samtidig.
Første linje i mellemstykket er fra Volbeats ’For Evigt’, Kristian Jensens yndlingssang, og kan evt.
synges som originalen.
(mellemstykke)
For evigt, måske for evigt, skal vi sammen, samme vej
Gu’ skal vi da ej!
For med dun på mine drengekinder
Genfødt som en vinder
Direkte fra Udenrigspolitisk Nævn
Er jeg klar til nørdernes hævn
(vers)
Så I kan bare beholde alle jeres ordførerskaber
Det I ser foran jer her, det er ikke en taber
Med ny elegance, har jeg fået en ny chance
Og vundet en slags talentkonkurrence
– ja, du griner, du ved vist godt, hvad jeg mener

(vers)
Du tænker måske, jeg ikke er glad hvor jeg er nu
Men når jeg ser tilbage tror jeg faktisk, det er Lars der er jaloux
For når man er en gymnastiklærer fra Herning
Så er det faktisk lidt af en heltegerning
At både kunne køre traktor
Og score en dommer fra X-factor
Nu skaber jeg min egen lykke
Dansk politik kan skide mig et stykke
– For det er nu sjovere at ligge under Pernille Rosendahl … end under Lars Løkke
(omkvæd)
Og I kan tro hvad I vil
men det er ikke pral
Det bare sådan det er
når man er liberal

Kristian Jensen kan evt. få selskab på scenen af dansende heppekorspiger e.l. til den sidste vildere
halvdel. Evt. en klædt som Pernille Rosendahl, som han kan forlade scenen med.

