EN TANKE
(Vi befinder os i et hjem, hvor der ikke mangler noget, rent indtægtsmæssigt og i et højt
social lag. Der står en blød stol & en skammel til.)
Når man som jeg er en rigmands person
med en kristen religion
er der mennesker der mener
at vi ikke gør noget for nogen.
At man er en snobbet liberal
uden etik og no’n moral.
At enhver er sin egen lykkes smed
sku’ vi nu ik’ lig’ fald’ lidt ned.
Vi er faktisk nogle stykker
der’ betænksom’ og ik’ har divanykker.
Hvor vi hjælper, der hvor vi kan
både i ind’ -såvel som udland.
Man ka’ jo hjælpe på mange måder
om det’ langt væk eller sin’ nærområder.
Hvis man gør lidt og gør det som man vil
Så er vi mang’ der med glæd’ vil hjælpe til
Jeg sender da med glæde en tanke
Det er sådan jeg gir’ mit bidrag.
Når de fattig’ ik’ har mad og drikke
eller noget sted at bo.
Tænker jeg; “Det går da slet ikke
det er ikke til at tro”.
Tænk at leve på sådan en måde
der får man da lyst til at gøre nog’d.
Og for’ jeg ka’ vær’ der’s støtte og redningsplanke.
er der ik’ nog’d bedre end at sende dem en tanke.
Så er der osse’ no’n der spørg’
“Hvorfor gir’ du ikke nogle penge?
Du har jo virkelig mange
Og de vil ku’ hjælpe rigtig længe.”
Der må jeg altså bare sig’
Hvilket vi til vor’s børn os’ fortæller
når man får gaver, så husk nu lig’;
Det er tanken der tæller.
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Sku’ jeg så gå ned i banken
for at hæv’ penge til de hjemløse?
Næ, der må de nøj’s med tanken.
Og så gir’ jeg en 20’er for der’s avis.
Der har de jo os’ gjort et styk’ arbejde
for det betaler jeg glæd’ligt en pris.
Men dem, der sidder derhjem’ og klør sig i sin manke.
De får altså ik’ andet, end en dejlig tanke.
I må da osse kunne se
at det med penge til de fattig’ ik vil ske.
Når de først har fået dem tildelt
kan de jo ik’ find’ ud af, at håndtere det.
Så køber de bar’ alt muligt tåbeligt
og ikke særligt brugbart
se nu på mig, jeg har lig’ købt nyt smart-tv,
og det er satme smart.
Penge skal være hos dem, der har forstand
og ik til dem med krig i sit land.
Eller folk, der sover på gaden
og ik’ har råd til aftensmaden.
Som kun tænker på det liv de helst vil anke.
De fortjener at vi med overskud
Gør det bedste som vi kan,
nemlig; lægger fødderne op (Sætter sig i sin bløde stol og lægger fødderne op på skamlen.)
lukker øjnene (Lukker øjnene.)
og sender dem en god og glædelig tanke.
Skrevet af: Andreas Hermansen.
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