11. I Danmark det vist ej så ringe er
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1. I Danmark her kan folk med fred og tryghed bo,
med frihed til at ytre sig og tro.
Ej jordskælv og vulkaner os genere her.
Orkaner ej så ofte slemt rasere her.
Den danske sommer i de lyse nætters skær,
med fuglesang og skovens grønne træer,
med parkers og med havers skønne blomsterflor,
med sol og regn som grøde giver på vor jord.
Ved kysten omkring danmarks land er lækker badestrand.
Natur med skov og sø og å vi også nyde må.
I grunden så har vi vel her et ganske gunstigt vejr.
Ja her hos os i Danmark det vist ej så ringe er
2. Med broer fly og færger snildt man komme kan
Fra ø til ø og rundt i danmarks land.
Med bil og bus på veje støt trafikken går.
På banerne vi gerne tog til tiden får.
Der bygget mange huse her i danmarks land.
Stabilt leveres varme, el og vand.
Vort sundhedsvæsen her det går vel også an.
I skolerne der ganske meget læres kan.
Med radio og TV, telefon og internet,

vi kendskab til de ting, der sker omkring os, finder let
Af varer i butikker bli´r der stadig fler og fler.
Ja her hos os i Danmark det vist ej så ringe er.
3. På demokratisk vis vi her jo vælge kan
de folk der skal regere i vort land
Ved valg af folk til parlamentet ligeså,
vi EU´s politik lidt præg kan sætte på.
Med U – lands hjælp og nødhjælp vores tørn vi ta´r.
Og på globalt miljø vi fokus har.
Erkende ansvar og forpligtelser globalt.
Ej bare tænke egoistisk nationalt
I TV her til stadighed om sult og nød vi ser,
mens vi hos os i Danmark bruger stadig mer og mer,
mens vi hos os i Danmark os beklager mer og mer,
Mon det hos os i Danmark måske dog lidt ringe er.

