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HVIS 
(En kvinde har lige købt dagens avis og læser i den) 

Kommer du til Danmark, skal du arbejde 

1. VERS 
Hospitalet i byen er lukket  
Der er flygtningecenter i dag 
Fyldt med solbrændte mænd med moustacher  
Ja, vi ved godt, hvad de vil ha´… (med et indforstået glimt i øjet)  
Og de smiler så venligt i Brugsen 
Hvor de tror, de kan finde en kon´ 
(Bestemt)  

Men de skal fandme ikke komme her og stjæl´ min datters uskyld  
Altså, hvis hun havde nog´n 

2. VERS 
Vi taler om globalisering 
Om at verden skal åbnes op 
Om at flere vil flygte til Danmark 
Men se her vil jeg godt sig´ stop! 
Er I klar over, hvor meget DE koster? 
Det´ faktisk et kæmpe problem.   
(Bestemt)  
Men de skal i alle fald ikke gå over min grænse 
(eftertænksom pause)  
Altså… hvis jeg havde såd´n en…  

3. VERS 
Selv præsten i kirken er tosset  
Det bli´r værre som dagene går 
Han trakterer med kaffe og kage 
Inviterer DEM indenfor  
Nu er kirken så åben for alle 
Også muslimer, har jeg forstået  
(Bestemt) 
Men de skal fandeme ikk´ ødelægge min kristne tro !!! 
(Eftertænksomt pause) 
Altså… Hvis jeg troed´ på no´en 
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4,VERS 
Byens fester bli´r aldrig de samme 
Efter DE DER er kommet her 
Nu halbal blevet halalbal 
(Meget trist)  
Der er ikke meget bacon mer´  
Og min bane i badmintonhallen 
Har de booket til ”Integration”….  
(Bestemt)  
Men de skal fandeme ikke ødelægge min kondition 
(Tager sig til maven)  
Altså… hvis jeg havde no´en  

5. VERS 
Ja, de vælter ind i min by nu 
Og jeg orker snart ikke mer´  
Der´ masser af plads i Sahara 
Hvorfor bli´r de ikk´ bare der?  
Næ, nu skal de integreres…. 
Ha´ et nyttejob – så´n hjælpe lidt 
(Bestemt) 
Men de skal fandeme ikke kommer her og stjæle mit arbejde !!! 
(eftertænksom pause)  
Altså… Hvis jeg gad ha´ et 

6. VERS  
Så samler de ind dér på TV 
Samler ind båd  ́til dit og dat 
”Send lidt penge til folk, der er flygtet” 
Men jeg slukker for den slags pjat... 
Dem jeg ser, de er sunde og friske 
De er jo solbrændte, det har jeg set 
(Bestemt) 
Og de skal fandeme ikke kommer her og ødelægge mit gode humør  
(eftertænksom pause) 
Altså... hvis jeg havde så ń et 
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7.VERS  
Men nu  ́der flygtninge henne på centret  
Hver dag, når jeg cykler hjem 
Står børnene og vinker på gaden 
Og nå ja, jeg vinker også til dem  
De virker så små og fortabte (Eftertænksomt) 
Når de står der forladt´ og alen´.  
(Er ved at tø lidt op, men tager sig sammen)  
(Bestemt) 
Men de skal fandeme ikke komme her og ødelægge min samvittighed 
(Folder trist avisen sammen og går) 
Altså... hvis jeg havde såd´n en 


