ULD
Ceremoni for tre Sangere og Ensemble
af Connie Bork
Krista:
Mit navn er Krista
Krista
Jeg er kunstner
kunstner
Jeg laver bjerge
af klæder og bløde ejendele
som har en både munter og
foruroligende effekt
En både munter og
foruroligende effekt
Mine bjerge er populære meget populære .
Jeg har vundet anerkendelse for dem
jeg har endda tjent penge, på dem
De står rundt omkring i virksomheder og kantiner
på skoler og rådhuse
Nu har jeg lavet det ultimativt
største og flotteste,
uldbjerg
Annie:
Mmm mmm
mor
Krista:
Så jeg venter på elsker
Mit bifald
min forløser
Annie:
Jeg elsker min mor
(hvisken)
mor mmm

Bedstemoren.
jeg skal skrælle, bage
Jeg skal skrælle
Krista:
og min elsker har varme
og min elsker har blødhed
og min elsker har rundhed
Annie:
Min mor
min min
mor
Krista:
Jeg går op for at arbejde
Bedstemoren:
Jeg skal bage

jeg skal måle
jeg skal veje
bage
måle
veje
Annie:
Jeg elsker mor
elsker
Jeg elsker min mor
min mor
hun er sød
Jeg går op til hende
Bedstemoren:
Hun arbejder
arbejder
Annie:
Jeg går op
jeg går op til min mor
Krista (uhørligt):
Jeg venter
jeg venter
Bedstemoren:
Jeg skal
vaske
jeg skal vaske
Vaske, skure, skrubbe
Mens hun længes
min datter længes
efter elsker
Så varm
Han bli’r varm
i Kristas favn
Jeg skal vaske, skure, skrubbe
Krista:
Jeg venter på elsker
mit bifald, min forløser
Annie:
Jeg elsker min mor
Bedstemoren:
Jeg skal vaske, skure, skrubbe
Mens hun længes
åh, min datter
efter elsker
Han bli’r varm i hendes favn
Vaske, skure, skrubbe
Hun længes efter elsker
Men hun glemmer
hun glemmer
efter mand kommer datter
datter
Annie:
Det ringer

Bedstemoren:
Det ringer ikke
Annie:
Det, det, det
ringer
Bedstemoren:
Det ringer ikke
Annie:
Min mor venter ham
hun venter på ham
Bedstemoren:
Jeg har bagt, jeg har vasket
Annie:
Det ringer, ringer
Bedstemoren:
Jeg har vasket
jeg har skuret
jeg har skrubbet
Ligesom sidste år
forrige år
alle år
Altid
Krista:
Jeg venter
Annie:
Det ringer, ringer, ringer
Bedstemoren:
Det ringer ikke, det ringer ikke
Det ringer ikke mere
Han er
han er ikke kommet
Krista:
Har der
har der været
Annie:
Han er
han er ikke kommet
Krista:
Min elsker var dejlig
min elsker var nær
dejlig
nær
engang…

