
EN LILLE TRIST TURIST 
Aagaard/Jantzen  

Flere danske charterturister har klaget over, at deres sommerferie i Grækenland blev 
ødelagt af flygtninge.   

1.vers  
Jeg vil egentlig bare godt ha’  lov at klage 
Som en helt almindelig dansker, så’n en gennemsnits turist 
Var i Grækenland de sidste 14 dage 
At rejse er at leve, det sku’ være ganske vist 
Mine børn og jeg sku’  bade 
Vi sku’  grine og vær’  glade 
Drikke Ouzo, og Retsina… 
(Men) der blev ikke meget at grin’  af 
For det endte som et kæmpemæssigt mareridt til sidst 
Så jeg klager.  
Venlig hilsen… En lille, trist turist.  

2.vers  
Jeg var flygtet fra den våde, danske sommer 
Ned til syden, ned til Lesbos – havde hørt, der var så smukt 
Men desværre blev det noget af en ommer 
Da min strand blev invaderet af en flok, der var på flugt 
Når man ligger der og sveder 
Mens en flygtning går og leder 
Efter en eller anden kvinde 
Og et barn han ikke kan finde 
Og han græder… på min ferie – er det bare alt for trist 
Så jeg klager.  
Venlig hilsen…  En lille, trist turist. 

3.vers 
Det var surt, men når vi nu alligevel var der 
Tog jeg ud i bølgen blå – men svømmed’ straks ind i en mand 
Først så troed’ jeg Naser Khader var på charter 
Men det viste sig, at han var fra et ganske andet land 
Og inden dagen den var gået 
Kom der 14 gummibåde 
Der var larm, vi blev begloet  
Men i rejsekataloget  
Stod der ikke noget om krig og flugt, dengang jeg tjekked’ sidst  
Så jeg klager.  
Venlig hilsen – en lille, trist turist. 



Slutning 
Ja, jeg klager – giv mig pengene tilbage 
Jeg er dansk – og det er altid dansk at klage 
Jeg ved godt at verden står i brand - Jeg rejser for at glemme 
Jeg vil gerne hjælpe folk i nød - Hvis bare de bli’r derhjemme 
Ellers tror jeg snart det ender med, jeg mister gejst og gnist 
Så jeg klager. 
Venlig hilsen en lille, trist turist. 


