VRADSSANGEN

Inde i Jylland, hvor lyngen står højt,
ligger en by midt i lyng og fuglefløjt.
Lærken har trillet fra tidernes mor'n,
medens bonden såede sin ager med korn.
Bonden han åd sine havregryn.
Nu bor der ikke mange bønder mer i byen.
Folk rejser hertil fra Mors og Madras.
Det' fordi der er så rart at leve i Vrads.

Går man på gaden, kan man hør' musik.
No'et af Kim Larsen, men også noget af Grieg.
Og på det punkt, der er byen speciel:
Alle der har lyst, de har orke-ester selv!
Plads til det hele skal der vær',
Mindst een gang i ugen kan vi have premiere,
Både på folkemusik og på jazz.
Alle slags musik kan man få høre i Vrads.

Li'e midt i byen er købmand med disk.
Ekspedienten er altid kvik og frisk.
Tid til en snak og en frisk kaffetår
er der næsten altid, selvom tiden den går.
Snakken går ofte vidt omkring.
Der snakkes løs om alt fra pop og til Chopin.
Når man så går, så er alting på plads.
Verdenssituationen den bli'r ordnet i Vrads.

No'n fyr' med olie, men flere med træ.
Det sku' gi' højvand' i ens portemonnæ.
Og for miljøet, da er det så godt,
hvis man husker, brændet ikke må være vådt.
Nogen vil gerne ha' en ovn, der er fire meter,
hvis man måler den foroven.
No'n bygger uden og no'n med terass'.
Alle typer huse kan man finde i Vrads.

Sommeren lang hørs' butiksklokkens klang,
trætte cyklister får venligt traktement.
No'n følger Hærvejen, no'n Marguerit',
Og til kaffen køber de en pakke biscuit.
Svedige, trætte har de kørt,
bønner om forfriskning er nu end'lig blevet hørt.
De slæber telt med og oss' luftmadras,
for de vil så gerne overnatte i Vrads.

By'n ligger uden for lands lov og ret.
Ing'n danser hip-hop, og ingen går med hæt'.
Verdens postyr går vist ikk' nogen på.
Bedre sted på kloden kan man slet ikke få.
Jordklodens centrum har vi her.
Vi har aldrig savnet no'et, hvad det så end sku' vær'.
Men sku' nu no'n mangle klovn og bajads,
har vi mer end nok af begge dele i Vrads.

