Du danske sommer
Du danske sommer jeg elsker dig
Skønt du så ofte har sveget mig
Hold kæft.
Snart kolde farver i sky og vand
Hold kæft deroppe!
Snart nøgne piger ved hver en strand
Mer, mer,
I skal holde jeres kæft, siger jeg.
Man kan jo kraftedeme ikke mere høre sin egen
græsslåmaskine. Kan I holde kæft!
Hej – vi er ved at optage en film om dansk identitet, så hvis du vil dæmpe dig lidt.
Det ´jo kraftedeme ikke noget operahus, det her. Det er
ikke!
Dog hjertet inderst er pure guld.
Et eventyr er dit glade navn
Og blomster lyser ud af din favn
Korn, korn, korn
i drømme gror under månens horn

Warshots = Krigsglimt!
Der tales på mange sprog – kun det danske er tekstet.
Men der er dog også rygte om henrettelser på civilbefolkningen.
Dette er dog ikke bekræftet fra nogen side. Og nu til vejret fra DMI.

Kaffe au lait
At prøve
Jeg prøver
Jeg prøvede
Ja.
Goddag.
Jeg vil gerne købe en café au lait.
Ja, du kan godt gå et andet sted hen med det der italienske smartrøv.
Undskyld.
Ja, det må du nok have lov at sige.
Coffee
Du kan lige så godt droppe det der.
Vi har hverken Coffee eller café. Vi har KAFFE. Capich.
Kaffe

….Det ik nemt
De er vældige flinke dem der bor her i opgangen sammen med os.
Nogen siger hej og nogen siger goddav.
Og
Nogen siger ingen ting.
Ja, ja
Jeg tror at det er meget svært at komme i kontakt med..
Vi er aldrig kommet rigtigt ind på livet af dem.
Vi er aldrig blevet generet af dem eller noget som helst. Det er ikke på den måde.
Den passer sig selv.
Man hører ikke så tit noget, så er der en der er blevet overfaldet der, taget penge taget fra ham.
Så kan man også bare snak´ sammen - hvis de lærte dansk.
De har jo aldrig nogen sinde kendt et demokrati.
Og det siger de jo så de kloge hoveder, at det kan vi ikke bebrejde dem.
En udenlandsk kvinde, hvis hun må ikke gå hen og gifte sig med en dansk mand, jeg tror i al fald
ikke det er godt, så bliver hun udstødt af familien.
Det ik´ nemt.
Måske slået ihjel.
Sådan bærer vi os jo ikke ad, vel?
Vi blander os jo ikke.
De må ikke være i flertal.
Det var jo ikke godt man skulle til ud slå en svigersøn ihjel fordi han stak af fra konen.
Vi er jo danskere og opfødt i et dansk samfund.
Det andet her, det kender vi jo ikke noget rigtig noget til.
Så det.

Nåleøjet
Kære lille mormor til lykke med din fødselsdag
Kære lille mormor, kære lille mormor, til lykke med din fødselsdag
Ingen har som dig fortjent det, en dag med fest og solskinsvejr
Du skal have sange og blomster, så skal jeg hejse dit flag
Ja, kære lille mormor til lykke med din fødselsdag
Kære lille mormor til lykke med din fødselsdag

I morgen
Sådan, og sådan.
Nu kan hun i hvert fald ikke modstå mig.
Hvad så skat, skal det være os to i aften?
Økologiske, det kan hun sikkert godt lide.
Men 36 kroner for 5 skide porrer.
Nå – jeg kan jo heller ikke købe færdigmad, man skal jo heller ikke virke nærig.
Duftlys – det virker eksotisk, så hun helt sikkert solgt.
73.50.
Hun er jo også på arbejde, så kan hun ikke bare sådan bruge tid på mig.
I morgen siger jeg et eller andet smart til hende, så hun lægger mærke til mig.

Sindet er frit
SS-styrken er nogen svinehunde, kan man sige.
Det var SS soldaterne – hele vejen igennem der ikk?
Og så kan man sige at nogen det er mere bisser end andre, ikk?
Sådan vil det altid være – det er også med danskere, ikk?
At nogen de er mere rå og brutale end andre.
Det er lige som folk skal knækkes.
Men det ser man jo også herhjemme.
Jeg tænkte egentlig på, altså, har vi ikke, er der ikke noget i alle der prøver på at knække folk?
For mig har det altid været en stor, stor ting og kunne tænke, tale og skrive frit uden at behøve at
blive straffet eller blive bange for at blive straffet.
Alene ordet frihed har så helvedes meget at sige, både legemligt - åndeligt.
Det er noget jeg har kæmpet for og altid vil blive ved med at kæmpe for.

Integration
Elsker
Elsker ikke
Elsker
Elsker ikke
Elsker
Elsker ikke
Elsker
Elsker ikke
Elsker ikke
Elsker
Elsker
Elsker ikke

Reklame
Det kraftedeme vores øl.
Vores øl, hva!
Vores øl!
Vores øl.

Den blå time
Kolonihavehus
Flaget der vejer
Folk der går i en bøgeskov
Danske strandbørn der leger
Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har gået i en bøgeskov.
Det er nok lidt lang tid siden.
Faktisk så, men derimod så går jeg i CineCity.
Vores kulturer de begynder bare at blive ens.
Og det er vel nok et unødvendigt onde, var jeg ved at sige. Et uundgåeligt onde, mente jeg egentlig.
Hvad Danmark egentlig står for andet end Kongehuset?
Det er når man rejser, det er når man rejser til udlandet og bliver mødt som dansker.
Jamen jeg kan godt tænke mig at det er noget omkring fællesskabsfølelse, at der har noget at gøre
med at man, at man føler sig fælles om nogle ting.
En enlig mor med et barn på cyklen.
Morgenmørke, kan vi ikke gøre det lidt bedre?
Sådan nogen, jamen sådan lidt barnlige ting, nærmest, ikk’, eller sådan meget sentimentale ting kan
man sige. Det er det at jeg synes, der er meget vigtigt at pointere i den sammenhæng, det er at jeg
fuldstændig har tabt tråden og overhovedet ikke kan huske hvad det var jeg skulle sige.

Pølse med brød
(Rigtige venner kan ej købes for penge
rigtige venner kan ej købes for guld
Rigtige venner er ej noget man køber
for dem er stilling status og rigdom lig et nul
For dem er stilling status og rigdom lig et nul)
Klokken er 12

Gadelandet 10a – stuen tv
Hallo er det hjemmehjælpen?
Ja, det er mig.
Ih hvor er det dejligt.
Det er det da.
Ja, det er så.
Ved du godt hvor jeg kommer fra?
Ja, du kommer langt fra.
Hvorhenne?
Ja, det er Bambia, ikke?
Det hedder ikke Bambia.
Hvad hedder det så?
Gambia.
Gambia, ja det er rigtigt.
Hvad er kadaveret, ved du det?
Nej, det ved jeg ikke.
Det hele kroppen.
Nå. Hvad siger De igen den hedder?
Det .. gadaveret.
Godav.
Ikke Godav, godaveret.
Skal du have en lille sko på.
Ja, det var dejligt. Hvor er du sød ved mig.
Sådan.
Værsgo´
Farvel Nanna.
Vær forsigtig.
Vi ses i morgen.
Hej, hej.

Velkommen hjem
Hej.
Det er fedt at være tilbage igen.
Hmm.
Godt nok har de varmen, men vi har til gengæld…
Må jeg se dit pas.
Tak.
Bor du i Danmark?
Undskyld, jeg forstår ikk?
Altså, hvor svært kan det være, altså? Har du et sted at bo, har du et arbejde? Har du noget kokain?
Eller som I siger, hashish.
Jeg har kun en karton Prins Ultra Light.
Velkommen hjem.

Havekolonialisten
Så tager vi et udsagn af gangen ikk?
Mmm.
Et udsagn ad gangen. Altså en sætning ad gangen. Og så siger du så: ikk´. Og det var nok noget af
det bedste der skete for mig i halvfemserne, det var da jeg købte en kolonihave. Besluttede mig for
at købe en kolonihave. Ok. Besluttede, det er godt, det sådan .. aktivt.
Øhh, Det bedste der skete for mig i halvfemserne det var at jeg har besluttet mig at købe en
kolonihave.
Og så en gang til, det var da jeg besluttede og købe en kolonihave.
Øhh.
det bedste
Det bedste
Smil når du taler.
Åh, åh. Det bedste der skete ved mig i halvfemserne det var da jeg har besluttet mig at købe en
kolonihave.
Tak. Det excellent. Fantastisk.
Ok. Så prøver jeg en gang til.

