
                                                                    OPROP ! 

 

DER ER ET YNDIGT LAND, DET STÅR MED BREDE BØGE.......... STÆGT FLÆSK, FRIKADELLER, 

RØDE PØLSER, FLÆSKESTEG OG BRUN SOVS, DANNEBROG. DANMARK ER ET KÆMPE TA´ 

SELV BORD, SPIS ALT DU KAN FOR NÆSTEN INGEN PENGE..... NU OGSÅ MED KINESISK 

FLAGERMUS.... LÆS OG FORSTÅ MED SØREN OG METTE, DER VAR ET YNDIGT 

LAND........................................................................................................................................... 

Man tog vores FRIHRD 

Man tog vores KUNST 

Man tog vores KULTUR 

Men selv Mette og Søren mand, kan ikke tage vores NATUR 

 

Vi er som FLOKDYR der ikke må flokkes 

Vi er som TRÆKFUGLE der ikke må flyve 

Vi er som MASKEABER på indkøb 

Vi er som VARER på et rullebånd, der venter bag den gule streg 

 

DØDEN var grådig  

DØDEN åd sig gennem Europa 

DØDEN viste sit sande ansigt 

DØDEN blev vores følgesvend 

 

HIMLEN GRÆDER, VI GRÆDER 

Vi må UD og ikke lege GUD 

 

AF JORD ER DU KOMMET, TIL JORD SKAL DU BLIVE, AF JORD SKAL DU IGEN OPSTÅ......AMEN  



falkeligefolkelige 

 

synes du ved hvordan landet ligger, synes du er klar som  

klokker klinger, Tomme Tønder og synes du landet sover, synes du vi er hvor andre var, synes du 

mister, synes ik du kigger længere, synes ik du vender dig mere og synes ik du veksler mere og 

synes ik du ser 

indad, hvorfor 

gør du 

som du gør? 

og hvorfor  

gør du ikke 

noget andet? synes du laster, losser og læsser, lemlæster i øst og vest, og synes du øger 

øgenavnene fordi du har stukket dig på en ten, og blodet på bordet gjorde at du 

sprak 

sprak 

sprak 

du knækkede midtover, Nej 

kom nu, hvorfor 

gør du 

som du gør? 

og hvorfor 

gør du ikke 

noget andet, synes du transmitterer din vrede mere end Sars og Corona smitter tilsammen, så nu 

savler og sprækker gaderne, synes synes og synes synes din folkelighed hoster og hakker som en 

falke-lighed, falke s 

ynes syn  es syne s sy nes 

es syne 

s sy  ne  s 
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