Søren og Mette
Sang af Søren Anker Madsen
(REGI: Statsminister Mette Frederiksen og Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen kommer ind til pressemøde
i Statsministeriet. Dansere er tegnsprogstolke i baggrunden. Musik)
Mette:
Søren:
Mette:

Her har I os igen, I ved jo alle, hvem vi er
I svære tider kræves stærke skuldre, som der bær’
Tænk hvis det var andre kræfter, som nationen havde hørt
For eksempel Uffe Elbæk i et lysegrønt strutskørt

Mette:

Kan I huske, at vi skændtes om en udligningsreform?
Helt almindelig politik, åh savnet er enorm’
Men plus’lig bakkede alle op, om alt jeg sagde, vi sku’
For små uenigheder, det er lige meget nu

Begge:

Og hvad kan man så lære af alt dette?
Som i skolen skal I lyt’ til Søren og Mette

Søren:

Kan I huske, at vi drømte om, hvor ferien gik hen?
Galapagos, Bahamas eller helt til Indien
I år går turen nok til Rørvig og ikke til Peru
At vi ikke ska’ med flyver, det er lige meget nu

Mette:

Kan I huske dengang efter jul, vi talte om miljø?
Nu må klima og naturen sejle i sin egen sø
Vores økonomi kollapsede ved det allerførste atju
Så lidt plastic i en rødspætte, det er lige meget nu

Begge:

Ja, hvad kan man så lære af alt dette?
Som i skolen skal I lyt’ til Søren og Mette

Søren:

Kan I huske, Danmarks Radio dropped’ Melodi Grand Prix
Det’ nok det bedste, der er sket i krisen, vil jeg sig’
At fodbold-EM også røg, det passer lige min fru’
Okay så, Kasper Schmeichel virker ligegyldig nu

Mette:

Kan I huske, Churchill han røg ud, da krigen den var slut
På den anden side af corona ryger jeg måske herut
For når krisen den er overstået ser alle pludselig klart
Hvad vi sku’ ha’ gjort, og hvad der ikke var så smart

Begge:

Men kritikernes næb kan de sgu bare flette
Så tak fordi I lyttede til Søren og Mette

