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Et ulasteligt klædt og højt priviligéret yngre par kommer ind - i afgrunds-dyb krise!
Hun:
Han:
Hun:
Han:
Hun:
Han:
Hun:

(Nyt:)

1. VERS: (små-snøfter, ta´r sig sammen - dyyyb beroligende udånding)
Ja, undskyld, men der er en grund
til at jeg ´r lige ved at tud´...
Vi bor i Charlottenlund og den er bar´ helt gal derud´!
Det var som et chok, der kom
til vor´s patricier-ejendom,
da regéring´n for´slog at... (Åh gud...) aupair-ordning´n ska´ laves om!
De vil ændre alle regler. De vil til at før´ kontrol
med alt - selv nog´d så latterligt som pig´rnes løn-forhold!
Vi ka´ kun se én begrund´lse dét er sygelig misund´lse!
De har jo i dén grad udtalt sig om nog´d, de ikke véd!
En aupair er ikk´ bar´ ´n hushjælp - det ´r en livs-nødvendighed!
(Refræn-stykke - opdeles i soli:)
Når alle vindu´rne er pudsed´,
og vor´s bøgehæk er studset,
og der ´r bund i vasketøj´d,
og alle skjorterne er strøg´d hvem har så æren?
Dét har aupair´en!
Én ting er at vi bli´r hånet / for dé fir´ tusind pr. måned.
Men det ´r sguda synd for pig´n / at hendes løn ska´ gør´s til grin!
For som hun selv si´r, når hun står og stryg´r gardinerne,
så ´r det rigtigt mange peng´ på Filipinerne!
Hvem ka´ man stort set hver dag find´ / på cykel hjem fra ´t købe ind
i al slags vejr mæ´ de to små / plus et par kasser rødvin på
bagagebær´ren?
Dét er aupair´en!
Glem dé rygter, der fortæller / at hun bor i vores kælder
og bli´r udnyttet som slav´. / Hun bor i ´t skur i vores hav´!
Og sidste jul da ga´ vi hend´ en tur i biffen.
Sku´ vi så også følge minimums-tariffen? (Hovedrysten - sindssyg tanke!)
2. VERS: (opdeles i soli)
Vi betaler ´n tårnhøj skat,
så man bli´r faktisk lidt nervøs!
Vores tid er ikk´ til pjat og jeg ´r fuldstændigt hjælpeløs!
Det gi´r en tryghed at vi véd,
hun altid står til rådighed.
Hun går ing´ngang på toj´lettet uden først at gi´ besked!
Det ´r helt utroligt, hva´ hun når! / Hun fjerner også hunde-hår!
Det slider, men - så ´r det jo godt, hun skiftes ud hvert andet år!

(fortsættes)
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(fortsat)
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Hun tæller ikke arbejdstimer.
Hun bli´r ved, til hun besvimer!
Vi kalder hend´ "Ping Pong" - men pyt mæ´ dét; hun finder sig i alt
og kommer, når man kalder - ligemeg´d hva´ hun bli´r kaldt!
Og jeg må sig´, hun var en knag,
da der sku´ høvles gulve a´!
Og da vor´s ødegård en dag
trængte te´ ´r få tjæret tag.
Hvem stod for tjæren?
Dét gjord´ aupair´en!
Større ting som at lægg´ havefliser eller fælde træ´r
gør hun ikke selv - dér får hun hjælp af nabo´rnes aupair.
Og (i) køkk´net har hun lært at bruge all´ maskinerne ogs´ dém, de sletikk´ kender til på Filipinerne!
Hvis der ´r forældremød´ på skol´n, / mens jeg er til kongres i Pol´n,
kan os mæ´ egen virksomhed / jo ikke spild´ vor´s tid på ´r sidd´
og snakk´ mæ´ lær´ren.
Dét gør aupair´en!
Hun er helt vild mæ´ at leg´ / mæ´ børn´ne - og så slipper jeg.
Jeg tror, det hjælper hend´ te´ ´r glemm´ / at hun selv har børn derhjemm´...
Hérud´ er vor´s aupair´r en del af vor´s familie.
Dét vill´ de ikke vær´, hvis ikk´ de var så billige!
(BRO som overgang til slut-refræn:)
Uden hend´ går alt i stykker!
Andre folk får gratis krykker! (Eller: Man får (jo) også gratis krykker!)
(Og-og-og...) Det ´r et nødvendigt hjælpemiddel, vi har bo´nde!
Lav det om! Det ska´ gå tjept!
Man ska´ ku´ få dem på recept!
Sundhedsvæsnet burd´ betale hver en krone!
(Afrundende 1/2 refræn:)
For vi to bidrager en masse
til den store fælles-kasse
(og) folk, der lever af at nasse...
Hvem er skyld i, vi ka´ passe
karrièren?
Dét er aupair´en!
Dé dér firs timer om ugen vill´ vi sletikk´ ku´ præstér´,
hvis ikke lig´ hun bo´de dér / og arbejdede endnu mer´!
(Eller:
hvis ikk´ hun skifted´ dé dér ble´r / på dé dér børn, vi aldrig ser!)
Det ´r simpelthen og kort fortalt / hende, der ka´ klare alt.
Derfor har vi ogs´ i sind´ / trygt at overlade hend´
te´ ´r passe huset, hunden, børn´ne og kaninerne mens vi to lig´ ta´r to ug´r til - Filipinerne!
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