Thunberg & Trump in duet

Tekst: FineFine
Melodi: Shallow

(Lady Gaga, Andrew Wyatt,
Anthony Rossomando

& Mark Ronson)

Et sort flygel står midt på scenen. Gretha Thunberg (G) kommer ind fra KS i
smoking, Donald Trump (D) kommer samtidig ind fra DS i en stor, sort gallakjole
magen til den Lady Gaga bar til Oscar Award 2019. De fortrækker ikke en mine,
sætter sig sammen bag flyglet uden at berøre hinanden. De fremfører nu en olm
duet på melodien fra hittet Shallow (fra filmen A Star is Born). Donald Trump taler
med amerikansk accent. Greta Thunberg er vred.
Vers 1 (Original: Tell me something girl …)
D

Hør nu her min snut
Du vil ikke ha’ en ko slår en prut
Du tar’ sådan på vej
Siger, at jeg tog din barndom fra dig

(Original: I’m falling …)
D
Nu twitter jeg
At jeg synes du har opført dig slemt
Du er, fjollet igen
Få lektioner i anger manegement
Vers 2 (Original: Tell me something boy…)
G

(Meget vred) Du har stjålet fra mig!
Hele min barndom har du hugget, dit kvaj!
Men nu er verden for varm
Må den smelte din lorte Twitter-arm!

(Original: I’m falling …)
G
Jeg er så gal!
At ingen tror på jeg er helt normal
Trods alt kun - 16 år …
D
(afbryder, og synger selv videre) Men skælder ud som var det helvedes forgård!
Omkvæd 1 (Original: I’m off the deep end …)
Begge
G
D

Vi hader hinanden
Manden er fanden!
(med tyk amerikansk accent) Hun er sur som My fra de der Mumi-trold’!

Begge
D
G

Vi bekriger hinanden
Tøs’en er belærende!
(hoverende) Men ”Person of the year” i Times Magazine

(Original: In the shallow …)
Begge
Kilmatosser og klimakrig
Gir’ os begge spalteplads og energi
D
Hun pjækker hele tiden fra skol’!
G
(Råber og ser rasende på D) Ja, og DU bør gå af! (musik stopper)
D
(Taler, synger ikke. Tyk amerikansk accent) Du ligner virkelig My fra de der Mumitrold nu!
(musik fortsætter, svag bulder og brag (tordenlyde) og lyn-lyseffekter på bagtæppet)
Bridge (Original: Oh, oh, oh, oh Whoah! …)
Begge

Oh, oh, oh, oh
Whoah!

Omkvæd 2 (Original: I’m off the deep end …)
Begge

(De rykker nødtvungen helt tæt sammen, D ligger hovedet på G’s ene skulder – de
ser begge anstrengte ud) Kan vi bli’ venner!? Er det ude af vores hænder?

G

(Løsriver sig fra tosomheden, og de sidder nu igen med afstand i mellem sig)
Ja jeg skal fand’me ikk hold’ dig i hånden!

D

Jeg er ikk så douchey – I’ll just grab you by the pussy!

G

(Rejser sig brat op, står med en knyttet næve hævet højt over hovedet, ser krigerisk
ud) Jeg! (musikken stopper) deklarerer krig – klimakri … (afbrydes)

D

(Belærende) Erklærer! (Tager publikumskontakt) Hun har pjækket for meget fra
skole!

G

(Arrig) Arghhh, nu er det nok, så er der kraftedeme krig! Jeg hader dig – HADER
DIIIIG! (Løber efter D rundt om flyglet)

D

(Rejser sig forbløffet løber én runde om flygelet med Greta i hælene).

Exit.

