Tale til fredsdemoen d. 6 April 2015
Af Grev Lyhne
Tillad at narren tager ordet, thi noget skal bringes til torvs

Vi har ikke demokrati, Hvis vi ikke skal stemme for at gå i krig
Det siger ligesom sig selv, At der skal være et overvældende flertal for at slå ihjel
Det er ikke noget en minister bare kan bestemme, Og slet ikke når de ikke kan fornemme
Hvilken terror de bringer landet ud i, Især når man i dag kan høre dem si’
At nu skal vi opruste til at føre krig imod den russiske hær
Ja - det lyder som en vigtighed, men det er en vitterlighed
At vores politikere og generaler med mer, Åbenbart savner lavtgående bombefly hen over byen her
Fordi her i landet er det i dag blevet et must, At føre krig hvis en minister skal have en top Nato
post
Og så ligger den daglige kost og folkets ve og vel dem ellers ikke på sinde
Så længe der er fede ben og en stor stilling at vinde
Så nej - vi har kun et demokrati, Hvis vi skal stemme før man går i krig !

Og nu tales der jo så meget om valg, Selv om vi ved at der mest bliver tale om tal
Og så den evindelige finanskrise tekst, Der mest handler og erhverslivets vækst
Imens det der virkelig ligger og roder, Indeni de fleste af vælgernes hoved
Er HVAD POKKER der blev af velfærdssamfundet goder
Jeg mener, - vi betaler jo stadig samme skat, Til den samfundsmodel man har forladt
Det er jo ligesom at købe en biografbillet og så ikke blive lukket ind i salen
Ikke sandt ? - Men at være modstandere er ikke let, det er ligesom at bide sig selv i halen.
Og det ER sandt, - Fordi nu lukker man skoler, biblioteker og hospitaler

Fordi Stats samfundet i dag har store budgetter, På kugler, krudt, bomber og raketter
Vil politikerne virkelig helst lave krig, Og finansere det med endnu et spareforlig
Ja i så fald behøver vi da ikke frygte terrorister, Når landet kan lægges i ruiner af en flok minister !

Og det er trist og sige det, Men så længe Danmark fører krige
Skal ingen komme og sige, At der ikke længere er råd til de høje idealer
Med lokale skoler, biblioteker, svømmehaller og små hospitaler
Fordi det hele kan nå at være i orden inden vinter
Hvis vi bare køber TRE bombefly mindre

Ja mindre kan måske også gøre det
Men den vinkel kunne jeg godt tænke mig at få med
Hvis nogen spurgte hvordan vi så skal finansiere en fred
Fordi vi har ikke et demokrati
Hvis vi ikke skal stemme om at gå i krig !

Men nu skal vi i fremtiden have en folkeafstemning om vores EU forbehold
Og jeg synes meget heller vi skulle have en afstemning om vores KRIGs forbehold
Skal Danmark føre aktiv krigstjeneste eller ej – svar: JA eller NEJ !
Så kan de ellers kalde det fredsbevarende styrker og terror bekæmpelse eller hvad ved jeg
Så længe der er tale om aktivs krigstjeneste, skal vi så gøre det eller ej !
Men nej, den sag er der ingen partier på borgen som vil tage op
Så vi må lave en folkeafstemning HEN OVER borgens top
Ja det lyder skørt, men det kan man faktisk godt, Fordi Danmark er ikke en Republik, nej vi har
også et slot

Så gad vide hvor mange underskrifter der skal samles ind i vores lille kongerige
Før at vi kan gå til tronen med krav om at høre hvad folket har at sige

Ja som Nar, Må jeg jo bruge de muligheder man har
Og nu håber at ingen bliver stødt eller sur
For jeg ved godt at mange siger at Dronningen bare er en kransekagefigur
Men det kan hun jo kun være fordi der findes en kransekage nedenunder
Og jeg kan godt love Jer, at den bid af kagen som er til folkets bedste
Er langt større end hvad de fleste, af politikerne os under
Fordi alle de folkelige privilegier der findes i et kongeriges eventyrlige spind
Er blevet skjult for jeres åsyn, og fjernet fra jeres sind
Så I kun ser monarkiet som en udgift, og ikke en medgift
Fordi når regering efter regering, forsætter krigen under de tåbeligste påskud
Så må vi have en folkeafstemning om sagen, på Dronningens bud
Thi, selv blåt blod bliver sort, hvis ingenting bliver gjort !

Fordi vi har ikke demokrati i et monarki
Hvis vi ikke skal have en folkeafstemning
før kongen kan sende sine soldater i krig.

Men nu er det TID TIL FRED, så jeg vil bare slutte med at si’
At bare tag en slapper, det hele klapper
Der er en mulighed i monarkiet
Som I ikke vidste var der !

