Børnemarch
Her er I, her er vi, her er alle der vil gi',
gi en sang til de små og den verden de skal få.
Gi en sang til de store som bebor denne jord.
Pas så på den - hva!, og hør på disse ord: X X X (klap)
Alt for mange biler, og alt for meget røg.
Alt for meget stress og jag, og alt for meget hurlumhøj.
Og så’e der de dér voksne der bestemmer alting selv,
vi børn må bare stå ved; arv og gæld ...
Her er I, her er vi, …
Flimmeren den kører - både nat og dag.
Det'e reklame for et bedre liv med spænding, fart og smag.
Se hvor fedt du ka få det hvis du skyder papagøj’n
men vi ved Lotto-lykken - det er løgn …
Børnehaver, burhøns, alting til discount.
Gå i Bilka, gå i Netto, gå med walkman; super-sound.
Der er nok af valg, så stop en halv, så prøv at sige nej
til glimmer, skidt og ligegyldigt grej ...
Ud i naturen og lære hvo'n man gør
når man kun har et bål og skal spare vand fra før.
Når affaldet pludselig skal graves ned,
så må man hjælpes - alle synger med ...
Holde en fest og danse rundt i ring.
Alle trin skal passes ind i den store sammenhæng.
Musikken spiller to og to, og alle går afsted,
ej tid til sodavand nu, følg så med ...
Leg og virke, vi går ud i det blå.
Vi ta’r ansvar for alt det lev'nde liv vi træder på.
Vi er unge, vi er gamle vi er med dagen lang
vi'e på gaden, hold bevægelsen i gang …
Pas på verden - den er slet ikke så stor.
For de troede den ku tåle alt nu står vi her og glor.
Vi er vrede på dem der ikke passer ord'nligt på vor jord.
Vi si'r: REN LUFT, Jorden er vor mor ...
Her er I, her er vi, her er alle der vil gi',
gi en sang til de små, og den verden de skal få.
Gi en sang til de store som forbruger denne jord.
Pas så på den - hva!, og hør på disse ord: X X X
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