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Pilot

Dreams became reality
The siren song of stars
Space X, Mars One
Virgin Interplanetary
Stocks rose to the sky
Higher than foolishness
Vanity of humanity
Melting icecaps
Terraforming

Choir

Oooo….

Engineer

Have you done all your preparations,
boy,Now that we live on Mars,
live on Mars?

Pilot &
Choir

How would an alien see us?

Engineer

How would an alien see us?
How would an alien feel us?
What if they are already here?

Pilot &
Choir

Already here, Already here

Navigator

See those balls? I love my eggs,

Choir

Love my eggs

Navigator

See them fall, what is their fate?

Choir

How will they rate?

Pilot

There’s so much more,

Pilot &
Engineer

It’s a science war,
Who will score Fish to Mars?

Engineer
(Yngve)

I’ve got 42 postdocs & no social perks.
Who is this Escort? Who is this jerk?
When does he work?
Born in Bombay & made my way,
Highly educated & highly underpaid.

Choir

Oh my god don’t treat me like a fool.
It’s better than Bollywood working
with this crew.

Flight
attendant
(Loudspeaker)

Welcome aboard the spaceship R/V Gadfly.
Our travelling time to Mars is estimated
at 3 months. So please, relax, enjoy your
torpor or our great collection
of DVD's.

Choir

Your deep sleep
is gifted by your genes
A goby showed us how to use
Toxins to make sleep
Treasure from hydrothermal vents
Torpor turns you off again
Generally safe

Engineer

Be careful not to fart

Engineer

She gets the glory & I get the work

Navigator
& Engineer

I slaughter, I slaughter,
I slaughter Fish & students

Technician

And so I’m here (screams)

Soprano

So we need a biopsy?
Extracting the DNA
Mix you with the lungfish genes
Oo a little tiny bit of DNA from you
Ooo a little tiny insert stop and go
You would look so good with scales!
So we need a biopsy?
Mix you with the lungfish genes

Choir

There would be no opera without the aria

Navigator
(Odette)

Late long sleepers,
Heroes in the dark
Like the ancient sailors,
on crusade to Mars,
Somewhere out there the marbled lungfish
Guardian of Life
From the ancient shores
Long before Mankind.

Navigator
& Choir

Will they wake when we arrive?
Will they rise and will they hide?
Will we fight and will they die?
The late long sleepers

Navigator
& Pilot

Long gone are lungfish
Gone on before us
Long gone are lungfish

Navigator

They left Greeters
Sleep until we’re nigh
Left to find among us
A future brighter light
Somewhere on their path to knowledge
Millennia of time
Changed an ancient shore
Long before mankind

Navigator
& Choir

Will they wake when we arrive?
Will they rise and will we hide?
Will they sleep or will they die?
The sleeping Greeter?

Pilot &
Navigtor

And drop by drop the ice caps
melting underground
Gamma radiation chases life to
caves unfound

Navigator
& Choir

Will they wake when we arrive?
Will they rise and will we hide?
Will they sleep or will they die?

Navigtor
& Pilot

There is no way out
Feeling there’s no doubt
Life must adore us
Like no one before us
Time will defend us
Cause WE are the Martians
WE are the Martians NOW

Chorus,
Pilot,
Navigator
& Engineer

But..
There’s so much more,
It’s a science war
Who will score Fish to Mars?

like a
Greek
chorus
telling
the story
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Overture (voice over loud speaker
“Welcome aboard the spaceship R/V Gadfly.
There are no emergency exits available at
this time”)

Drømmen ble til virkelighet
med sirenenes lokkende sang
Space X, Mars One
Virgin
Interplanetary
Aksjer steg til himmelen
Høyere enn tåpelighetens tårn
med menneskehetens forfengelighet
smelter vi poler, forvandler kloder

Kor

Oooo….

Ingeniør

Har du gjort alle dine forberedelser,
gutt,Nå som vi skal bo på Mars,
bo på Mars?

Pilot og
kor

Hvordan vil fremmed liv ta imot oss?

Ingeniør

Hvordan vil en grønnskolling se oss?
Har de i det hele tatt noe følelsesliv?
Tenk om de allerede er her?

Pilot og
kor

Allerede her, allerede her

Navigator

Se denne rogn? Jeg elsker fiskeegg

Kor

Elsker fiskeegg!

Navigator

Klekk i vei, på deres ferd

Kor

Vil de klare seg?

Pilot

men mest av alt

Pilot og
Ingeniør

er dette en vitenskapelig krig
Hvem vil få fisk til Mars?

Ingeniør
(Yngve)

Jeg har 42 forsknings stipend og ingen
sosial intelligens Hvem er denne lagermannen? Hvem er denne klovnen Koster han bare
gulv? Født i Bombay og strevd meg til topps
Høyeste utdannelse med en underbetalt kropp

Kor

Å herre min gud, ikke kall meg en idiot
Det er jo bedre mye enn Bollywood å jobbe
her ombord

Flyvertinne
over høytaler

Velkommen ombord på romskipet R / V Gadfly.
år reisetid til Mars er beregnet til 3
måneder. Så vær så snill, slapp av, nyt din
hypersøvn, eller vår flotte samling av
DVD-er.

Kor

Din dype søvn er en gave til deg En
kutling viste oss hvordan vi
kan forvandle toksiner til søvn
I døsen fra en dyphavs skorstein
sover du så søtt
og relativt trygt..

Ingeniør

bare vær forsiktig med en fis

Ingeniør

Hun får æren?
og jeg må gjøre jobben?

Navigator
& Ingeniør

Jeg slakter, jeg slakter,
jeg slakter, Fisk og studenter

Ingeniør

Hvorfor må jeg være med på denne ferd?
(skriker)

Sopran

vi må ta en vevsprøve av deg?
Sammen med en DNA test
Blande deg med lungefisk-slev
Å bare en liten bit av DNA ditt
Å bare en lite stikk så kan du gå.
Du vil se så mye bedre ut med skjell!
Men da må vi ta en biopsi?
å blande deg med litt lungefisk-liv

Navigator
(Odette)

Tidløst de hvilte i påvente av en dag
Lik en gammel vismann
kan peke veien til Mars
Et sted der ute, en nomade venter
nedgravd i den røde sand
Fra tidenes morgen
lenge før vi ble til

Navigator
og Kor

Vil de våkne når vi kommer?
Vil de forsvare eller flykte?
Vil vi måtte kjempe og noen dø
I lungefiskens land

Navigator
og Pilot

De reiste før oss, lenge før vi kom
Langt bort dro de
Langt bort dro de

Navigator

De skrev en hilsen
i sanden til
oss for at vi skulle søke
et framtidig bedre arv
Et sted på veien ble deres
kunnskap gjemt i tusener av år
nå står den skrevet i sanden
så alle kan ta lag

Navigator
og Kor

Vil de våkne når vi kommer?
Vil de forsvare eller flykte?
Vil de hvile som en død mann
på post

Pilot og
Navigtor

Og dråpe for dråpe skal polene smelte
å jage dem tilbake til vann

Navigator
og Kor

Vil de våkne når vi kommer?
Vil de forsvare eller flykte?
Vil vi måtte kjempe og noen dø
I lungefiskens land

Navigtor
og Pilot

Vel se dem i nåde
for tvilen er borte Livet må vike for ingen
er like
Tiden vil tilgi
For vi er «Mars-svin»
en gjeng med «Mars-svin»

Kor, Pilot,
Navigator
& Ingeniør

men mest av alt
er dette en vitenskapelig
krig så drit i alt
Hvem vil få fisk til Mars?
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Piloten

