Hæj Danmark!
Hvad sker der for dig?

spurgte natasja. www.myspace.com/tasjamusic
Natasja "Gi' mig Danmark tilbage" www.youtube.com/watch?v=NONnUBKcNZI
Natasja - Behind the scenes in Jamaica www.youtube.com/watch?v=ZETuC_XALWI
Hæj Danmark!
Hvad sker der for dig?
Jeg savner dig, jeg vil ha' dig tilbage
lissom i de gamle dage,
hvor en spade var en sp… yo!
Jeg vil ha' dig tilbage
lissom i de gamle dage,
hvor en fri fugl var fri
og hvor man mente, hvad man sagde.
Hæj Danmark!
Jeg savner dig,
jeg freaking fucking savner dig!
Du skræmmer mig!
Jeg vil ha' dig tilbage,
for jeg græmmer mig!
Jeg kan se det ske, det' ak, det' ve,
det' Satan og han lægger kræfterne i,
det' nat over dag, det' bæ over ble,
det' død over liv, det' træl over fri,
det' kød på kniv, det' råb, det' skrig,
det' ligner en krig, og det' spild af politi,
det' dødelig gift i min urteté,
og det' noget, de kan li' i det danske parti.
Hele bundtet er på sne …
whoah! … sagde jeg det?
Meget skal man hør', gud bevare mit humør!
Så ta' lidt luft!
Kom til fornuft og prøv at fat det!
At Staden den var fin, og de vil aldrig ku' erstat' den.
Hele folket blev til grin fra den dag, da de besat' den.
Nu' det værre end det vilde vest — det ku' vi ha' fortalt dem!
Så gi'r de Ungdomshuset væk til en fanatisk sekt,
med et kors-i-røven, hvor er det frækt!
Gi' mig mit land tilbage
lissom i de gamle dage.
Gi' mig frisindet igen,
der lurer under byens tage.
Gi' mig København igen,
min farverige gamle ven.
Gi' mig Ungeren igen,
VI VIL HA' UNGEREN IGEN!
Fjern heroin fra Istedgade,
og lad Staden være Staden.
Hvis du strammer garnet,
jo, så be'r du om balladen.
Det' snak, det' snik,
det' tom retorik.
Det' ik' politik,
det' pis og polemik.
Her kører det fedt,
så vi keder os lidt.
Vi har indsigt.
Hvad med et ulands-kig?
Jo, kloden er slidt, børn er fallit.
Tro mig i Danmark, der har vi det fint,
så ufattelig godt, at det er vores pligt,
at gør' noget godt, der hvor det er skidt.
Verden er vor fremtid, men vi fatter det ik'.
Vi har for travlt med at forpurre vores egen butik.

Så gi' mig Danmark tilbage
lissom i de gamle dage.
Gi' mig frisindet igen,
der lurer under byens tage.
Gi' mig København igen,
min farverige gamle ven.
Gi' mig Ungeren igen,
VI VIL HA' UNGEREN IGEN!
Fjern heroin fra Istedgade,
og lad Staden være Staden!
Hvis du strammer garnet,
jo, så be'r du om balladen.
HEY!
En helt unik energi,
men se, økonomi er ganske fri for empati, har ingen pli.
Eks-hippier, skabsrygere,
der vælger at tie, kom nu i gang!
I har vist noget, I skal sige!
Rødvin og piller,
hele fuckin' landet chiller
og ungdommen bli'r vilder'.
Fler' og fler' sniffer, sniffer
… kokain fra Kap Horn til Berlin.
Jo, et junkfrit røgmarked er en rim'lig sjælden ting,
men vi havde et!
Meget skal man hør', Gud bevare mit humør.
Tror de selv, at de kan lægge byen tør?
Se, toppen fatter ik' en dør af, hvad de gør.
Sådan vil det være, sådan har det altid været før.
HEY! Det sprog, de taler, hedder kroner og ører,
og en grådig mand har aldrig været svær at forføre.
Se, grådighed går hånd i hånd med magt, og større vil ha' større.
Mere vil ha' mere, staten er jo helt opp' at køre.
Ta' lidt luft!
Kom til fornuft og prøv at fat' det!
At Danmark har det fint, og USA ka' ik' erstat' det!
Gi' mig Ungeren igen,
VI VIL HA' UNGEREN IGEN!
Gi' mig København igen,
MIN FARVERIGE GAMLE VEN!
Gi' mig frisindet igen,
VI VIL HA' FRISINDET IGEN!
Gi' mig Danmark tilbage,
LISSOM I DE GAMLE DAGE!
Få lidt styr på Istedgade,
OG LAD STADEN VÆRE STADEN!
Hvis du strammer garnet, yo,
SÅ KVÆLER DU JO BARNET!
Jeg savner dig, jeg vil ha' dig tilbage,
lissom i de gamle dage, hvor en spade var …
YO!
Jeg vil ha' dig tilbage lissom i de gamle dage,
hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde.
HEY!
Gi' mig mit Rabalderstræde og få styr på Istedgade,
YARH!
Kom nu, for fanden

