Anden stemme:
- Nej det med jul er en anden historie
om et lille barn, som blev født med glorie.
Og om engle som sang deres halleluja.
Og at alle sku’ være glade fra den dag a’.

Første stemme:
- Nå jeg troede jul var noget, som rullede
Og at det var derfor alle folk drak sig kulrede.
Når året drejede, skulle vi atter få penge
til alle de gaver, vi ønskede så længe.

Anden stemme:
- Nej du ved da godt, da Jesus var født,
måtte han rejse straks, fordi Herodes blev stødt,
for han var kun interesseret i krig og massakre
og ku’ slet ikke tåle børn, som var vakre.

Første stemme:
- Jeg har hørt at julen, er noget der kommer
hvert eneste år, når vi er færdige med sommer.
Men at til næste år, når krybben er tom,
så er jul ikke noget, vi taler om.

Fordi Johannes ikke ku’ komme,
måtte jeg gribe ned i min egen lomme,
og læse mit eget Møllevænge-stykke,
når I mødte her for at spise og glögge!

I år legede vi med tanken om at få Møllehave til at komme til
Møllevænget, men det ville han nok ikke få tid til:

Juletræet tændes i Møllevænget
- juledialog 2008

God jul! Fra per-olof.dk

Første stemme:
-Ja jeg siger tak for din udenomssnak.
Når jeg får gaver, så siger jeg tak.
Men at krybben både kan være tom og fuld,
er vist noget, du har fra din lommeuld.

Anden stemme:
- Ja det må du opfatte helt som du vil.
Men når træet tændes, når jeg siger til,
så er meningen den, at krybben bliver fyldt,
og at menneskers liv skal være forgyldt!

Første stemme:
- Jeg må indrømme, jeg ikke forstår en pind,
når alle reklamerne, der vælter ind,
ingenting nævner om alt, hvad du siger.
Så jeg tror, du gør nar af både drenge og piger.

Anden stemme:
- Nej hør nu her, vi tænder lys på et træ,
de er elektriske, fordi her ikke er læ.
De skal minde os om at være lidt stille,
når verden i øvrigt optræder som vilde.

Første stemme:
- Ja så er der noget jeg har misforstået
Hvad så med alle de ting jeg har fået?
Skal jeg ned og aflevere dem igen i Fætter
BR?
Det lyder da som et noget større besvær.

