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Melodi: Fy Fy skamme

Må Vi nøjes med at yde
Sygepleje til de syge?
Må vi sig’ til arbejdsgiver
De kan rejse eller ryge?
Må vi give et par piller
Helt ud’n, vi lægen spørger
Må vi få en lov, der gør
Den bedste for patienten sørger?

Må vi godt la’ vær’ at strejke?
Så’ der ikke fler’ der venter.
Må vi klappe af fru Mette,
Når hun gør, hvad man forventer?
Må vi juble over Anders,
Som står og styrer takten,
Imens Pia står ved siden af
Og ved at hun har magten?

Næ, næ, næ, næ, næ. Det må vi ikke.
Fy fy skamme, skamme fy fy
Ah, ah, slemme, slemme, fy, fy
Næ, næ, nix, nix.
Slut forbudt
Men hvad må vi så?

Ja, ja, ja, ja, ja
Det må vi gerne
Næ, sikke fin, fin, ja, ja meget fin
Stor, stor, klap, klap, fin, fin, godt
Ja, det var flot
Så det må vi godt

Må vi sige til avisen
At vor løn er alt for lille?
Må vi få et svar på spørgsmålet,
Vi kan til alle stille:
Hvordan skal vi rekruttere,
Og fasthold’ mange flere
Når man ovre i privaterne
Kan få så meget mere?

Må vi kræve flere penge?
Må vi syn’s, vi dem fortjener?
Må vi godt fortælle alle
Om vort job, hvordan vi spæner?
Må vi sige nej til rammen,
Og ja til at den stiger?
Må vi godt forlange ligeløn
Til drenge og til piger?

Næ, næ, næ, næ, næ. Det må vi ikke.
Fy, fy, skamme, skamme, fy, fy
Ah, ah, slemme, slemme, fy, fy
Næ, næ, nix, nix.
Slut forbudt
Men hvad må vi så?

Næ, næ, næ, næ, næ. Det må vi
ikke.
Fy, fy, skamme, skamme, fy, fy
Ah, ah, slemme, slemme, fy, fy
Næ, næ, nix, nix.
Slut forbudt
Men hvad må vi så?
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