Helt anderledes

Tekst: Vase&Fuglsang
Århus Revyen

Mariehønen Evigglad-tema. Vi befinder os i græshøjde. En mariehøne med et kæmpe-skjold
kommer ind. Taler med fremmed accent.
Jaja...mariehøne evigglad...gu er jeg ej, mand. Jeg er ikk' en ski' glad...for jeg er anderledes,
mand. Der er fandme ikke skide sjov, det er ikk'. Rende rundt med så'n et kæmpe lokum på
ryggen...hold da kæft mand... alle andre her i græsset griner af mig mand.
Råber efter mig..."Haha. Du har en parabol på ryggen, mand! Du sku' se dig selv!"
Det er fanme ikke sjovt mand...at være helt anderledes.
Hvorfor fa'en ska det være så stort, mand!...det er kraftedme til at få ondt i ryggen af!
Men det værste er...den er hel rød....Gu er den så, mand...prøv at se...! (vender sig)
Hel rød med sorte prikker...det er fame ikk' sjov, mand! Man kan ikk' gemme sig i græsset,
vel? Man bare ligger lisså musestille og prøver at blive væk...alle kan se een, mand...De bare
sidder og vinker og griner, mand...
"HAHA, du er helt rød, mand. Du sku se dig selv!".
Jeg er skidebange hele tiden... Hvis der kommer en fugl forbi, mand....den kan bare se mig
100 kilometer væk.
Det er ikk' godt at være anderledes, mand! Ta' f.eks min ven, Græshoppe! Han er helt grøn,
mand! Han har det fandme så let ...han er bare ikke til at se, mand....han kan bare sidde i
græsset...spille violin og sove længe, mand ... ingen kan se ham.
Hold kæft mand....alle kan se jeg mig, du! Fordi jeg er helt anderledes, mand!
Og Græshoppe, han har så længe ben mand ... han bare springer væk hvis der kommer
nogen. Se mine ben mand...seks skidesmå ben...ja, nærmere fem, mand (viser et slatent ben
frem). ..der er én der ikke virker. Jeg bare sidder der pisserød og ryster mand....
skidebange....han bare springer væk.
Det er fordi, jeg er helt anderledes.
Jaja, I sidder og tænker, jeg kan bare flyve...jeg kan bare flyve i sikkerhed .... gu kan jeg ej
mand. Det tager en halv time bare at slå lortet ud mand...(peger på skjoldet)
Og så snart jeg er oppe i luften...jeg bliver bare taget af vinden mand, farvel...jeg er
skidebange...der er fanme langt ned, mand!
Jeg bare ikke aner, hvor jeg lander mand...
Så kan jeg gå 10 kilometer hjem, på 5 skidesmå ben. (viser benene)
Det er fanme ikke skidesjov, mand...
Alle andre i græsset bare griner, mand..."Er du ude at gå tur, dit røde apparat? Du sku se dig
selv!" Bare fordi man er helt anderledes.
Hør mit navn, mand! Det er oss' anderledes. Hvorfor kan jeg ikk' hedde noget ligesom
græshoppe, hva?.... Jeg mener, han er grøn ligesom græs, og han kan hoppe. Så han hedder
Græs-hoppe, hva' ellers....Men mig? Jeg hedder Mariehøne!
Marie, det er et pigenavn, mand...og høne??? Jamen, jeg ligner ikke en skid en høne mand...
Det er fame ikke sjov mand...alle andre her i græsset, de bare griner af mig.
De bare råber: "Gok gok gok. Har du lagt nogen æg, dit røde apparat"
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Det er fanme ikke skidesjov...mand...jeg ser anderledes ud...jeg hedder noget anderledes...
jeg er bare så andeledes mand!
Mariehønen er på vej ud.
Men jeg får fanme hævn mand...gu gør jeg så.
Næste gang, der kommer en lille pige, mand...sætter mig op på finger, mand...siger "Marie
Marie Marolle, flyv op til vorherre og bed om godt vejr..."
...GU GØR JEG EJ, MAND!
Jeg bare flyver op og ber om pis-regn.....Det bare vælter ned i stride strømme, mand...HAHA,
alle andre ned i græsset de bare får lungebetændelse...Men mig?Jeg bare sidder i tørvejr inde i
skjoldet mand....og griner af dem. Og ved I hvad jeg så synger...jeg synger: (går syngene ud
under tema)....Mariehønen Skideglad
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