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[intro melodien fra circle of life] 
 
Se Simba, alt hvad solen rammer, fra Skagen i nord, til Rødby i syd, 
tilhører dig, tilhører os, tilhører vort kongerige 
Men hvad med der hvor solen ikke rammer?  5 

Der må du aldrig gå hen, det er grænsen,  
der kommer alt det onde, og der findes intet godt 
Men, 
Den danske løve har det søreme godt 
Danskerne de har det søreme godt 10 

Vi har det godt 
Du har det godt 
Jeg har det godt 
Vi har det godt 
Lille Danmark, i lille Danmark, kan dansken sove trygt... 15 

Men, 
Mufasa! Hyæner! På kongesletten!  
Oh, shit, fuck 
Vi har det så godt, men vi har hørt det ske,  
Vi har se det i tv, vi har vidst at, 20 

Nu kommer, alle, hyænerne 
Og vi har det så godt, på vores lille solskinsslette 
Hvor selv gribbene får lov at være her, hvor selv vortesvinet 
og desmerdyret får del i goderne 
Vi har det så godt 25 

Vi har det så velfærdet 
Vi har det så *flødeskum* - flødeskum 
Vi køber raffinerede møbler, raffineret sukker, raffineret fedt 
Vi smider halvdelen ud og begår langsomt selvmord- 
Vi bliver tykkere og tykke, ældre og ældre, færre og færre 30 

Vi får ældreboble og seniorbølge 

Og hver dansk kvinde føder kun 1,7 børn 
Men det kan man jo ikke? 
 
Vi smider mad ud, vi smider mennesker ud 35 

For vi vil ikke ha dem her 
Vi vil ikke have deres *hyæne grin* 
Vi forstår dem ikke, er de hunde er det katte? 
Vi vil ikke ha hyænerne 
Så lad os dog dø i fred! 40 

Så lad os dog dø i vores befolkningsskrumpende, monokulturelle, 
homogene samfund! 
For når vi alle dør, bliver vores kroppe til græs, det græs, som 
antiloperne spiser – men hvis der er hyæner på kongesletten,  
så æder de alle vores antiloper, pisser på træerne og skider på 45 

græsset,  
så der ikke er en fucking skid tilbage til løverne 
Og sådan hænger det hele sammen i livets store kredsløb 
Men hvorfor er flodhesten velkommen? 
Hvorfor er giraffen velkommen?  50 

Zebraen, gnuen, strudsen og krokodillen? 
Vi skal kun ha de dyr på kongesletten, der kan og vil,  
og dem der ikke kan, og ikke vil, de er ikke velkomne 
Men jeg har hørt 
At hyænerne, de er nogle barbarer 55 

(F) De æder uhæmmet 
Hvor har du læst det?  
(B) De er uciviliserede 
Hvor har du set det? 
(F) De har en syg religion 60 

Hvem siger det? 
(G) De destruerer vores kultur, de sviner, de svindler, de stjæler, de- 
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Wow, what da fuck? 
Spørg dig selv, hvem, siger, det? 
Har du fået stjålet dit kød?  65 

Har du været over grænsen? 
Har du været der, hvor solen aldrig skinner 
Har du, nogensinde mødt, en såkaldt hyæne? 
 


