Brev til Putin

Tekst: Vase og Fuglsang 2014
Randers Egns Teater

Et remake af Osvald Helmuths klassiske "Brev til Bulganin". Parallel til 1957 - Et liberalt eller et
nationalistisk Rusland?
Her en kvinde, men stadig meget 'nede på jorden' og med lidt klassisk københavner-accent.
Enten læses brevet/mailen op mens hun skriver det, eller også har hun lige skrevet og 'retter'
den. (Osvald selv lavede vist begge 'udgaver' alt efter om det var til scene eller plade).
Melodi: den oprindelige (et vers kortere) eller en ny over nogenlunde de samme versefødder.
Fra Gunhild Jensen@hotmail.dk til hr. Vladimir Putin@kreml ... punktum? ... Rusland? ... nå,
det er sgu nok bare 'ru'!
Musik.
1
Undskyld jeg skriver såd'n ud i det blå
men jeg har et problem, der trænger sig på
Navnet er Gunhild
bor Nørrebro Runddel
De ved dér, hvor der nu bygges metro
Det borer og sviner, og nu insisterer
min søster så på, at jeg skal campere
til sommer med hende
ovre i Kerteminde
så jeg ka' komme lidt væk fra larmen!
Men tænk Dem Hr. Putin hvis jeg sku' vær tvungen
til en sommer i hend's campingvogn
Hun snakker sgu så hun bli'r solbrændt på tungen
Og Keld, hendes mand, er en klovn
Så var det jeg fandt en rejse på nettet
Sydpå ved havet, hold k.....(overvejer)...fast jeg var lettet
All inclusiv med sol og hotel
væk fra metro og søster og Keld
Hr. Putin, nu tænker De måske "Åhnej,
hvad rager den Gunhild og søster da mig?"
Men læs mailen færdig, og så vil De se
at det angår Dem nok allig'vel måske
2.
For ser De den strand, hvor jeg har belavet
mig på at ta' sol, ligger ved Sortehavet
og jeg' ikke sart
men det sgutte rart
med en rød hær på strandpromenaden
Jeg ved ikke en sk...(retter)...et klap om jer's militær, men
når en hær rykker frem, ja så larmer det mer' end
båd' metro og søster
det brager og ryster
...og fik jeg nævnt jeg har værelse til gaden

Se, sagen er den, at en rejse går tabt
ved krig og/eller "force majeure"
Det står på side 4, jeg synes det er skrapt
de ku' fanme godt skriv' det lidt større !
Derfor hr. Putin så spør Gunhild Jensen
om ikke de tropper, der står nede ved grænsen
ku pænt gå hjem til Kreml igen?
- og helst alle 60.000 mænd
Og tænker De, nu: Ferie? Charter-hotel?
den dame hun tænker vist bar' på sig selv!
Jeg beder Dem læs videre, jeg har en idé
der ku' redde det hele, måske
3.
Hvad om, Hr. Putin, De tog Dem en snak
med hende Fru Merkel og ham der Barack
Sådan uden at blive set
vi ku' gør det diskret
i en campingvogn i Kerteminde?
I ku' snakke om grænser i vest og i øst og
Så kør jeg en tur imens med min søster
når først hun ta'r afsted
vil der sænk' sig en fred
og den skal I bare holde fast i!
Der er hva' I skal bruge, klapstol og bord
og nescafe, det er der nok af
og går det lidt trægt med forhandlingen, tror
jeg Keld har lidt hjemmebrændt vodka
Måske Hr. Putin at kold krig og sortsyn
har godt af en fred'lig kop kaffe på NordFyn
hvis De synes det samme, ja så skriv igen
Gunhild Jensen, København N
Nota bene:
Og tænker De Putin, nu slår det da klik
hvorfor blander hun sig storpolitik?
Ja, så kan jeg svare det kommer mig ved
om De vil ha' krig eller vi kan få fred

