
Det er nyhedsstof

I strømmen af nyheder dagligt vi ser
hvordan vore farvande mere og mer’
forpestes af landbrug og også af al industri’n 
det er da til grin
Vi hører om nød og om sult og om krig
og det selv om seerne helst be’r sig fri
og til Røde Kors, Frelsens Hær, og Musklernes Svind
der samler man ind
Må jeg som seer spørge om en mening
er det noget nyt med krig og forurening
Nej, hørte vi om dem, der på gader og på stræder
sin forurening spreder
og lige hvor jeg træder
Man glider rundt i hundelort lig’ ud’n for gadedøren
Jeg siger fy for søren
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Som nyhed i TV det af og til sker
vi hører hvordan vi i verden bli’r fler’
hvordan folk i syden med lav og med fremmed kultur
former’ sig som flu’r
Vi ser hvordan børn som et pillet skelet
med madskålen tom ik’ kan spise sig mæt
som eneste start her i livet så fødes de med
den sygdom de ved
Skal det være nyt at børn har aids og snitsår
det har altid hørt til men’skelige vilkår
Nej her der sidder jeg og mangler smør til mine krydre
mens enlige mødre
svirer rundt med soldebrødre
og jeg må vente på at få en ligtorn opereret
mens de får alt foræret
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Som nyhed vi hører for syttende gang
en færge i storebælt stukket i brand
På Nilen en flodbåd er sunket på 12 meter vand
med mus og med mand
Orkaner har hærget en stillehavskyst
mens jorden er revnet fra vest og til øst
Der stjæles og plyndres så snart at hvert eneste hus
er sunket i grus
Er det noget nyt med vulkaner, storm og torden
Det har sgu’ da altid hørt sig til naturens orden
Nej her der stjæles stok og taske ud af dine hænder
selv de forlorne tænder
så snart du ryggen vender
af dem der spiser heroin og går som langtidsledig’
for de er nemlig snedig’
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Den nyhed vi hører så ofte og tit
I Danmark så går det ufatteligt skidt
og mens at vi knokler og fusker i halvmåneskin
spænd’s livremmen ind
Hvad nyt er der i at bli’ flået i skat
at der bli¨r lagt afgift på dit og på dat
og gælden den vokser om ugen med en milliard
det går i en fart
Er det noget nyt at vi får trange kår nu
det har man da hørt de sidste mange år nu
Nej hørte vi i stedet her om Sidsel og om Skoller
om kærligheden holder
og stadig ud sig folder
Hvad skete der da Skoller skru’ed op for drengecharmen
blev Sidsel vild i varmen
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