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Melodi: Mine tyve tønder land  

(Alle)  

At krisen den kradser, det ved vi jo godt  

og det bli'r kun værre og værre  

men ikke for os, vi klarer os flot  

for vi fir' er nemlig milliardærer.  

Så vi henter bar' en ekstra million  

når vi ska' ha' en gave - med til kon'  

Vi i banken bare siger:  

"Jeg bli'r stadig rig' og rig're,  

så jeg snupper lig' en ekstra million".  

(Lars Larsen, Jysk)  

Dengang da jeg started' vil' jeg bare frem  

så jeg gik i gang med madrasser  

og dyner og puder og alt til dit hjem  

i stuer, i køk'ner og på dasser.  

Så der tjente jeg min første million  

og jeg drømte: "Det er bare ren fiktion."  

Men jeg vænned' mig til tanken,  

satte pengene i banken,  

Nu jeg samlet har godt tyve milliard.  

(Kjeld Kirk, Lego)  

Dengang jeg var lille var farmand idol  

for i træ han alt kunne lave.  

Men Lego var bedre end seng, bord og stol  

for piger og drenge, det sku' have.  

Så der tjente han sin første million  

og han tænkte: "De ska' ikke ød's på kro'n."  

Der bli'r bygget med de klodser  

peng' i banken lystigt fosser  

Nu jeg samlet har godt tred've milliard.  

(Jørgen Clausen, Danfoss)  

Dengang jeg var lille, dernede mod syd  

da pusled' min far i vor lade  

med kulde og varme og styring med lyd  

Det lykkes! - og alle blev så glade.  

Så der tjente han sin første million  

og han sagde: "De er dejli' sådan no'n".  

Så han prøved' termostater  

Det gav endnu fler' stakater  

Nu jeg samlet har knap fyrre milliard.  



(Mærsk)  

Dengang jeg var lille, i nitten og tyv'  

da sejled' min far rundt i verden  

for ugen den havde jo dage mindst syv  

af penge der had' han fået færten.  

Så der tjente han sin første million  

og han tænkte: "Det ska' være min passion."  

Siden gled det som i olie  

Peng'ne ned i samme pulje  

Nu jeg samlet har godt hund're milliard.  

(Alle)  

Men krise? Der melder vi rent hus forbi  

I følger nu blot vort eksempel  

med heldet og lykken - og snart så er I  

på vejen til kapitalens tempel.  

Så I hente ka' en ekstra million  

når I ska' ha' en gave - med til kon'  

Ned' i banken I blot siger:  

"Jeg bli'r stadig rig' og rig're,  

så jeg snupper lig' en ekstra million".  

 


