Donald Fuck
Don Quijote sitter bakom sitt skrivbord. Cervantes kommer in med en McDonalds
påse.
C- Don Quijote!
D- va? Är det en mexikan?
C- ditt namn sir
D- jag gillar inte mexikaner, om dom inte gillar mig, vilket dom gör, alla mexikaner älskar
mig, och då gillar jag dom, det finns ingen som älskar mexikaner så mycket som jag, om
dom gillar mig, vilket dom gör, jag…
C- ditt namn sir!
D- ja ja ja ja ja. Juste. Så heter jag nu. Det är ett bra namn. Franskt eller hur?
C- (tvekar) ne.. jo.
D- Förträffligt, det är flott, passar mig, har du påsen.
C sträcker över McDonalds påsen.
D- jag kom nyss på något. (Medans hans börjar äta cheseburgare och drälla) Skriv: flottigt
är nya flott. Eller gör flottigt flott igen. Det är bättre skriv det.
C skriver.
C- Tweeta?
D- ja. Nej. Fota! Idiot!
C fotar.
D- tweeta. Hur många följare har vi nu?
C- hela världen sir.
D- excellent fantastiskt fabulöst. Skaffa fler. I U-länderna?
C- dom har inga mobiler där sir.
D-fixa det då. Men inget internet!
C- men då kan dom ju inte följa..
D- jo internet! Men ingen hemknapp.. Eller kamera.. Inga laddare!
C- men då

D- ordna det.. vart var vi? Jo Frankrike. Paris. Skrev vi på nått avtal?
C- vi backade ur ett avtal sir.
D- skriv på det då! Det förväntar dom sig inte. Vad handlade det om?
C- miljön sir.
D- jag hatar miljön. Om inte miljön älskar mig. Vilket den gör. Den älskar mig. Jag badade i
en sjö en gång, det var igentjockat med moln men det fanns en liten glipa där solen kikade
fram för att skina just på mig, den följde mig vart jag än gick, vilket inte är så svårt för att
jag är en så lång och stor stark kille.. Karl.. man.. nej vilket ord är det jag söker..
C- gubb..
D-hingst! Så var det. Iallafall. Miljön älskar mig. Jag älskar den. Riv det där avtalet.
C- men du sa ju skriv under..?
D- toppen, fantastiskt, underbart, hysteriskt, ljuvligt, härligt. Och fenome.. al. nal?
Fenomenism? nej det känns inte bra!
C- fenomenalt sir..?
D- lögn! Du vet inget! Du kan inget!
D ställer sig upp.
Du är ingen stor stark gubb.. snubbe! Som jag.
D står jämsides med C. Han är kortare.
D- ställ dig längre bak på scenen.
C gör det. C ser kortare ut än D nu.
D- (tittar ut över publiken) bra. Förträffligt. Utsökt. Internet är en fantastisk sak. Vet du. The
world Wide web. Ju större nät man spinner... desto större fler mexikaner kan man fånga...
Kineser! Kina! Dom äger delar av mitt nät! Jag vill dö! Sätt på det!
C- vad
D- du vet vad! Snabbt! Jag dör! Jag har McDonalds i hela lungorna.
C sätter på musiken. En låt känd från TikTok eller som går att göra en TikTok dans till.
D börjar dansa avancerad urlöjlig TikTok dans till låten mot publiken.
D- förbannat att kineserna ska äga appen som är det enda sättet för mig att få min
livssviktiga motion.

C- du kan ju alltid testa zumba!
D- zumba? det en mexikan? Eller värre en afghan??? (Med arbaisk klang denna gång:)
ZUmballah. (Ryser) fast ingen älskar afghaner så mycket som jag, om dom älskar mig,
vilket dom gör, vi kanske borde bomba dom?
C- vi har redan gjort det sir. Befriat dom alltså.
D fortsätter dansa mer hysteriskt och mer andfådd. Med dödsångesten som kommer
närmre.
D- vi fortsätter arbeta. Vad har vi mer! Nått virus?
C- Corona
D- en mexikan? Bomba det!
C- vi har redan åtgärder..
D- vad gör resten av världen?
C- isolering, masker,
D- gör tvärtom!
C- det gör redan Sverige.
Publiken kanske skrattar. D blir störd. Vänder snabbt huvet mot C. (Dansar samtidigt
D- du tar mitt fokus där. Du borde vara här fram!
C- va?
D- snabbt vi byter!
D dansar bak på scenen. C går fram.
C- men sir nu är ju jag närmast..
D- ja men när du pratar tittar du på mig och då ser dom inte ditt ansikte! Bara en stor stark
gubbe! Kille! Snubbe! Vad har vi mer!?
C- black lives matter är fortfarande ganska hett.
D- inte hetare än mig! Jag bränner mig aldrig i solen! Jag har ett underbart fantastiskt
makalöst pigment! Jag är mer svart än svarta själva! Jag älskar dom mer än någon
annan..
C- nu tror jag du hamnar på lite fel spår..
D- exakt byt låt!

C sätter på en raplåt. D fortsätter dansa. Ännu mer andfådd nästan döende.
D- skriv en tweet: gör svarta svarta igen. Nej det är inte bra. Gör vita svarta igen. Bra
skicka
C- sir med alla respekt jag tror att det kan vara..
D- skicka sa jag! Annars tappar jag följare. Jag känner hur dom rinner av min hud i detta
nu. Fast dom älskar mig. Och jag älskar dom mer än...(för andfådd) jävla kineser... jag är
en stor stark kille. Jag är en stor stark svart man... jag är liten ensam tunnhårig gubb...
NEJ! Ge mig nått annat. Nått mer! Om Nordkorea, Putin, Kim kardashian, vad som helst.
Stå inte bara där! Om du inte tittar på mig så tar du ju mitt fokus!
C- men sir..
D- vet du vad, gå av scenen!
C- men det ska ju inte hända förrän i..
D- gå av scenen hör du vad jag säger? Har du aldrig jobbat på en scen förut? Gör männen
säger.
C- okej..
C påväg att gå av.
D- annars ska jag grab dig by the pussy!
C- vadå?
D- har du aldrig hört det uttrycket förut?
C-nej?
C går av.
D- ( till publiken, han dansar fortfarande, mer och mer utmattad och hysteriskt i sitt tal)
Det har alla redan glömt serru. Otroligt härligt fantastiskt toppen makalöst braigt och
fabulöst underbart.
Målet ser ni det är att hålla sig sysselsatt hela tiden. När jag var liten då läste jag serier.
Om han Donald duck. Jag vände blad fort för att jag skulle läsa fortare än alla andra i
klassen. Jag förstod ju ändå handlingen i stort. En klantig anka och nån mus också. Inga
kineser. Men nu! Nu räcker det inte med att vända blad! Vi vänder sekunder! Vi vänder
åsikter och vi vänder argument! Såhär snabbt. Men det har inte ni fattat. Bara jag! Den här
stora starka killen. Jag är Donald Fuck! Haha fattarni? Det ska jag tweeta. Ni vet ni vänder
era mobiler för att kolla en video. Och jag vänder över er! Åt vilket håll det är vet jag inte
men... En TikTok video är bara tiosekunder lång så jag måste dansat igenom flera miljoner
vid det här laget. Jag är den enda i hela världen som kan göra en så fantastiskt underbart
makalöst fin och.. kina.
Kina kina kina. Dom äger appen.
D faller ihop av utmattning och svett.

D- Kvinna! Vart är du? Jag dör! Jag behöver vatten och McDonalds! hjälp mig pussy!
Förlåt mig pussy! Vad heter du pussy puss?
C- (ropar fast vi inte ser henne) Cervantes!
D- en mexikan? Nej!
D svimmar på golvet.

