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Solo 1:
Solo 2:
Solo 3:
Solo 4:
Solo 5:

OPTAKT: (Solo-opdelt "undersøgelse af publikum")
Velkommen allesamm´n - fra nær og fjern og hist og pist.
Og hvem har så foretag´d sig nog´d fornuftigt siden sidst...? (Afventer reaktion.)
Hvem har lavet om på hele deres måd´ at leve på...?
Dét ´r der rigtigt mang´, der vil - og dét ka´ vi sgu godt forstå!
La´ os høre raden rundt: (Skandér mini-pause)
Hvem er begyndt at leve sundt?
Hvem af Jer har en enorm
lyst te´ ´r komm´ i bedre form...
Og hvor mange bruger eg´ntlig deres fitness-abonn´mang?...
Må vi se hænderne engang?

(Opdelt:)

Velkommen allesammen til et splinternyt årti!
Nogen drømmer om forandring - nog´n vil heller´ være fri.
(En ældre:) For hvor mange gider eg´ntlig hør´ om klima dagen lang?
Må vi se hænderne engang?
Ældre:

Dét faktisk temm´lig få. / Og dét ka´ vi sgu godt forstå.
(Ung/Ældre-diskussion kunne tydeliggøres ved Forfatterens Ønske i parentés:)
(( Mille:) Hvem føler ´n voldsom oprørs-trang? Eller: Hvem har seriøse planer
Hvor mang´ går kun på restaurant
om at ændre spisevaner ´r
for ´t spise selleri og tang?
lev´ af selleri og tang?
Må vi se hænderne engang?
))
(Råb til sal:) Er I omstillings-parate...? / Ældre: Nej? Dét ´r så´n, jeg ogs´ selv har det...
(Carsten:) Hvem syn´s at ordet "fremtid" dét har få´d en ked´lig klang?
Må vi se hænderne engang?
Hvem er for? Hvem er imod? / Hvem syn´s, det hele er nog´d rod?
Og hvor mange mener ikke nog´d om noget overho´d´
og vil heller´ ha´ nog´n sjofle vitser og en fællessang?
Må vi se hænderne engang?
'

(Flere:)
(Solo 2:)
(Flere:)
(Solo 3:)

Faktisk trænger vi vel alle
til en ord´ntlig skide-balle!
Men det ´r menn´skeligt at fejle - herregud!
Så véd I, hva´ vi gør istedet for at skæld´ Jer ud...?
(Og SÅ kommer den festlige indlednings-sang:)
Vi forSTÅR Jer! Solo 1: (Vi) kender hele dén dér smør´
mæ´ hvor meg´d, vi skal og bør / i forhold til, hvor lidt, vi gør.
Jeg forstår, hvis du har svært ve´ ´r skrue ned for dit forbrug!
Jeg ´r heller´ ikk´ begyndt endnu.
Det bli´r nok først i næste ug´.
Vi forSTÅR Jer! Båd´ de glade og de sur´!
Også dém, der ´r flove over alle deres flyvetur´!

(fortsættes)

"VI FORSTÅR JER!" (Indledning) - Redigéret 18/3 2020
(Solo 4:)
(Solo 5:)
(Solo:)

(Solo:)
(Solo:)
(Flere:)
(Solo:)
(Solo:)
(Solo:)

(fortsat)

- side 2 -

Pessimisterne, der syn´s, det ikke tegner altfor lyst og alle dém, der trøster sig mæ´ ´r se Den Store Bagedyst!
I en tid med oversvømmelser og stig´nde temp´ratur
er der ikk´ nog´d, der dulmer, som en ord´ntlig gang glasur!
Vi forSTÅR Jer! Ligemeget hvor I bor,
og hvor lidt eller hvor meg´d, I gør for ´t redde den Jord.
Og jeg tilstår gerne blankt,
jeg ikke selv er nå´d så langt... (Til person i sal:)
Har du en bil, der kør´r på el?
Dét har jeg heller ikke sel´...
Vi forSTÅR (Peger på herre:) dig - (Solo:) hvis hele Verdenssituation´n
bli´r for meg´d for dig og kon´n. / Den er jo ikke sjov for nog´n!
Det ´r jo ´t kæmpe puslespil
at sidd´ og sku´ ta´ stilling til.
Men hvis I mangler ´t overblik,
så husk: Dét har vi heller ikk´! (Ta´r et vue over publikum:)
Men det ´r da skønt at se så mange fra den klima-venlig´ fløj,
som er flyttet ud i skoven og kun går i genbrugs-tøj!
C-STYKKE / BRO:
Vi forSTÅR Jer allesammen - og er fulde af respekt skidt med uanset alder, køn og vægt / og postnummer og årsindtægt!
Am´rikanerne er nok de eneste, vi ikk´ forstår hvis de genvælger ham svindler´n mæ´ det underlige hår!
FORKORTET AFRUNDENDE REFRÆN:
Vi forSTÅR Jer! Båd´ de røde og de blå
og de luskede, som ikk´ tør indrømm´, hvem de stemmer på.
Derfor, kære allesammen, høj og lav fra fjern og nær ligemeget hvad I mener - og hvem pokker I end er: (Variation i melodi:)
Vi forSTÅR Jer!
Det er også derfor, vi nu foreslår Jer
at vi fejrer vores fejltrin med en kæmpe fest med dig som æresgæst!
Hvis vi bar´ var fejlfri, ha´d vi ikke nog´d at synge om!
Tak fordi I ikke er det. Tak fordi I kom!
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