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Lærte vi noget?     Tekst: Vase&Fuglsang   
 Cirkusrevyen 

        
1. 
Hér er avisen, hér er en tegning 
her er eksporten og her er en regning 
 
Her’ avisen med sin tegning 
her eksporten, hér er regning 
Her er hele kongeriet 
og de folk som lever i'et 
 
Frihed og ansvar      
ytring og kriser       
Turban og klaphat  
og morgenaviser 
skældsord’ne fyger 
lærer vi no’d? 
Vi er stadig i samme båd 
 
2. 
Her har vi masten, med flaget der ryger 
Her er kaptajnen, og hende der styrer   (Fogh og Pia) 
 
Her er Dannebrog der ryger 
Der’ kaptajn, og hend’ der styrer 
Der’ imamer ind’ på kysten 
de’ på vej til Mellemøsten 
Her’ avisen med sin tegning 
Her er feta-ost og regning 
Her er hele kongeriet 
og de folk som lever i'et 
 
Frihed og ansvar      
ytring og kriser       
Turban og klaphat     
og morgenaviser 
skældsord’ne fyger 
lærer vi no’d? 
Vi er stadig i samme båd 
3. 
Her vaskes hænder af to redaktører 
Her’ redningsbåden med ambassadører 
 
Her der vasker redaktør’ne 
Hér i båd: ambassadør’ne 
Her er Dannebrog der ryger 
der er ham, der tror han styrer 
Der var dem der tog afsted     (imamerne) 
De har sjove billeder med 
Her er mejeriprodukter 
det er dem står og lugter 
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Her’ avisen med sin tegning 
Hér’ en stadig længer’ regning 
Her er hele kongeriet 
og de folk som lever i'et 
 
Frihed og ansvar      
ytring og kriser       
Turban og klaphat     
og morgenaviser 
skældsord’ne fyger 
lærer vi no’d? 
Vi er stadig i samme båd 
 
4. 
Her styres folket af præste-diktatur 
Her er blasfemien som præsterne brug’r 
 
Her er præste-diktatur 
Dét de bru’r, så folk bli’r sur’ 
Fanatister løs i gaden 
nu’ der ild i ambassaden       
Der er to stk’s redaktører   
det gi’r fire røde ører 
Der er dansk eksport der ryger 
alle tror de andre styrer 
Her’ kaptajnen med pardon 
hvis det blot var hans facon 
Hér der venter diplomater      (ambassadørerne) 
Her er hend’ der scor’ mandater     (Pia) 
Der’ den alenlange regning 
Var der noget med en tegning? 
Her er hele kongeriet 
og de folk som lever i'et 
 
Frihed og ansvar      
ytring og kriser       
Turban og klaphat    
og morgenaviser 
skældsord’ne fyger 
lærer vi no’d? 
Vi er stadig i samme båd 
 
5. 
Her er ministeren der skal dæmpe alle parter  (Per Stig) 
Her her vi ham fra muslimske demokrater  (Naser) 
 
Der er ham der dæmper parter 
Der’ muslimske demoKhader 
Der er tegnere under dækket 
Nu’ Bin Laden også vækket 
Der er et svedet flag i masten 
der er gamle lig i lasten 
Mejeriet der var førende 
og ambassa-udenfor-dør’ne 
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Der er en tegning bag et ror 
der var Arla der var stor 
Her er venner som er fjender!    (imamerne) 
Her er lokummet der brænder 
ham der godt vil vær’ minister    (Naser Khader) 
Ytringsfundamentalister     (redaktørerne) 
Her’ en stejl kaptajn i blæsten    (Anders) 
Hvornår kommer rednings-Vesten?    
Her ‘ jo alle og enhver... 
li’ pånær George Bush og Blair!? 
(break) 
 
Frihed og ansvar      
ytring og kriser       
Turban og klaphat    
og morgenaviser 
skældsord’ne fyger 
lærte vi no’d? 
Vi er stadig i samme båd 
 
 

 


