
Amnesty Interna-

tional forsøger 

lokalt at gøre op-

mærksom på de 

uretfærdigheder, der fi nder sted ude i 

verden, når de grund læggende men-

neskerettigheder krænkes.Vi skriver 

breve til myndigheder og samler under-

skrifter i protest mod overgreb. 

  Amnesty International er upartisk.

Amnesty International Nordsjælland

Hans Jultved

Hans Jultved har spillet siden sidst i 

halvfjerdserne og skriver nu også  sange 

selv. Han har modtaget undervisning i 

sang og guitar og spillet i forskellige sam-

menhænge og bands og har igennem 

tiden været engageret i Klaverfabrikken 

og Café Slotsbio og nu SIND i Hillerød. ‘

Derudover beskæftiger han sig  med ga-

deteater og billedkunst. Hans Jultved har 

boet i Hillerød siden 1993.

Tænk hvis det var dig

A) 
Tænk hvis det var dit sidste måltid, 
fordi at det som du gjorde var ret.
Tænk hvis det nu var dig, 
som sad der og intet  håb, intet lys ku´ 
se.    
 
B) 
Hvad vil´ du gør´:
Ville du mon stå der og se på,
alt mens mørket sænker sig.
Dagens “uret” den er på menuen, 
hvilket valg sig mig, hvilket valg? 

A)
Tænk hvis det var dit sidste måltid, 
fordi at du ville mer´: Frihed.
Tænk hvis det nu var dig, som lå der, 
fordi at du endelig fi k nok.

B) 
Sig mig det nu:
Hvad ville du mon være uden håb, 
uden den vor men´skeret
og til alle dem som tænder lys, 
lad det kun lys´ for alt at se.

C) 
Tak til alle dem som siger fra og til alle 
dem som sender håb.

A)
Tænk hvis det var dit sidste måltid,
fordi at det som du gjorde var ret.
Tænk hvis nu var dig, 
som sad der og intet håb, intet lys ku´ se.  

B) 
Hvad vil´ du gør´:
Ville du mon stå der og se på, 
alt imens mørket sænker sig.
Dagens “uret” den er på menuen, 
hvilket valg sig mig, hvilket valg?

Hvad ville du mon være uden håb, 
uden den vor fælles ret
og til alle dem som tænder lys, 
lad det kun lys´ for alt at se.

Afslutning)
Tænk hvis det nu var dig, som lå der ... ?        


