Senior Scooby-dub
Tekst: Thomas Dahlberg – Musik: ?

Det er eddermame surt at blive enke i min fremskredne alder: ingen penge og
ingen sex! Så’ det godt, det ældste oldebarn kan træde til med en hjælpende hånd!
”Olde, du skal da bare blive YouTuber!”, sagde han. ”Der mangler simpelt hen
sådan en som dig inde på Tuben…: Hjemme hos Olde Olga – Følg den gamle
enke og hendes søde mis, ti timer livestream hver tirsdag! Folk sidder i stimevis i
timevis og glor på andre folks hverdag, og sponsorerne betaler bare kassen!”
Dagen efter installerede den unge charmebøf kameraer i min lejlighed (forspil)
Og han fik fuldstændig ret: vi er i den grad blevet ”Toppen af Poppen på Tuben”!
Selvom mig og Mis vi aldrig har en vild dag
så er der fler’, der følger os, end Keld og Hilda
Og de syn’s, det’ verdens ottende vidunder
når en kat og kone ta’r en middagsblunder
Så de får, hvad, de vil ha’: en almind’lig røvsyg dag
Deres senior YouTube Star er altid klar til kamera
Og når det kør’, så gør jeg helt almind’lig’ hverdagsting
mens mit kasseapparat si’r: ”Tusind tak og dingeling”
Jeg polerer mine skeer og sorterer mine bleer
efter krydsord og Soduko, spiller mig og Misser Ludo
Hen i gyngestol’n og se det, ugens højdepunkt på tv:
For når Meyerheim går te’en, bli’r jeg pladdervåd i bleen
Olde Olga er jer’s senior scooby-dub-dub,
som I ka’ følge firetyve-syv på YouTube
Og sponsorerne de står i lange køer
med tusind ting til tussegamle mimremøer
”Olde Olga, vil du gerne reklamere
for de senior-plus-plus-ting, vi producerer?”
”I ka’ få, hvad I vil ha’ – bar’ betal ved Kasse A
Jeres senior YouTube Star er altid klar til kamera”
Og når det snurr’, så bru’r jeg alle deres mimreting
mens mit kasseapparat si’r: ”Tusind tak og dingeling”:
En polérecreme fra Sterling, ”Greatest Hits” med Ole Erling
vaseline fra Nivea, en vitrine fra Ikea
Jeg bru’r Whiskas til min Misser, Colgate Senior til min’ bisser
spiser Lagermans lakridser og bru’r Ajax når vi griser
Olde Olga er sponsor’nes scooby-dub-dub
som reklamerer firetyve-syv på YouTube
Mine følger’ tror, jeg er Den Triste Enke
der trisser rundt i dødens forgård i min lænke
Men der’ stadig saft og kraft i gamle Olde
Jeg vil heller’ danse jitterbug og bolle:
Når min livestream, den er slut, går jeg ned og henter sprut
Det’ sgu sjov’r’ a’ brug’ min’ penge end at sidd’ med Mis og hænge
(horny riff med vrængende trompet)

Så forrig’ fredag invitered’ jeg til abefest
og min søde nabo, Tommy, han var festens en’ste gæst
Vi fik østers og champagne, foie gras og mors lasagne
Pekingand fra min kineser og en kasse havaneser’
Vi blev stangbarcardi stive, men jeg følte mig i live
da jeg tømte Tommys sherry, mens vi twisted’ til Chuck Berry
Hele natten var jeg Tommys scooby-dub-dub
og det var vildere end det, I ser på YouTube
(endnu mere horny riff og swinget da capo refrain)

For når min Tommy-dreng han gør en masse frække ting
siger understellet høfligt: ”Tusind tak og dingeling”
Der er fut i fejemøget, når vi gamle smider tøjet
pusselankerne bliver bøjet – Hold da kæft, hvor vi får støjet
Havanesere bli’r røget, før vi gentar’ al halløjet
og når mor er gennempløj’d, ska’ Mis og mig ha’ én på øjet
Det er skønt at være Tommys scooby-dub-dub
men det bli’r eddermame ikk’ lagt op på YouTube

