Stop nu dette vanvid
Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku'
leve sammen i fred, uden uenighed
Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni
der er kun os, der er kun os, til at stoppe det vi ikk' ka' li'
Omkvæd:
Stop, stop nu dette vanvid, stop før det er for sent stop,
stop nu dette spil, stop det I der vil Stop, stop nu dette
vanvid, stop før det er for sent stop, stop nu dette spil, stop
det I der vil
Break:
Vi vil ikk' ha' diktatur, her hos os det ikke dur vi er frie i
demokrati, det er det vi ka' li'
Omkvæd:
Stop, stop nu dette vanvid, stop før det er for sent stop,
stop nu dette spil, stop det I der vil Stop, stop nu dette
vanvid, stop før det er for sent stop, stop nu dette spil, stop
det I der vil Stop, stop nu dette vanvid, stop før det er for
sent stop, stop nu dette spil, stop det I der vil
Solo:
Omkvæd:
Stop, stop nu dette vanvid, stop før det er for sent stop,
stop nu dette spil, stop det I der vil Stop, stop nu dette
vanvid, stop før det er for sent stop, stop nu dette spil, stop
det os der vil Stop, stop nu dette vanvid, stop før det er for
sent stop, stop nu dette spil, stop det os der vil
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Den triste udvikling
Se til højre, se til venstre, godt man ikke er en svensker de
glemte at kigge frem, nu går det kun tilbage
Jeg vender rundt og kigger hjem, der er noget jeg ikke kan
glemme
at dansken ikke ta'r ved lære, af det som andre lande må
bære
Kigger vi os rundt omkring, udenfor det danske vand
lover fremtiden ikke godt, hvis vi ikke stopper dette
komplot
Omkvæd:
Vil vi bevare dette land, helt og holdent i enhver forstand
skal vi lukke ned for det der sker, ellers er der intet
Danmark mer'

Da vi var små, var verden så stor, i dag de kommer og hos
os bor det var let at se det i TV, om natten de er i vores
gade
Jeg kan godt li' andre mennesker, dem jeg intet har imod
men mænd i store flokke, gir' mig gåsehud
de bringer en kultur, der ikke kan forenes
med Daner-natur, den bedste der findes
Omkvæd:
Vil vi bevare dette land, helt og holdent i enhver forstand
skal vi lukke ned for det der sker ellers er der intet
Danmark mer' Vil vi bevare dette land, helt og holdent i
enhver forstand skal vi lukke ned for det der sker ellers er
der intet Danmark mer' Solo:
Omkvæd:
Vil vi bevare dette land, helt og holdent i enhver forstand
skal vi lukke ned for det der sker ellers er der intet
Danmark mer' Vil vi bevare dette land, helt og holdent i
enhver forstand skal vi lukke ned for det der sker ellers er
der intet Danmark mer'
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Dansk Patriot
Når jeg ser det danske flag, vejre i den stille vind
så tænker jeg på mit land, og på vort danske sind
med hjertet vi tog imod dig, mens du var i nød
nu er der fred hvorfra du kom men du bli'r her til ingens
fryd
Du kom hertil med et indre smil for nu var lykken gjort
snart kom både koner og børn, ja himlen blev næsten sort
Omkvæd:
Jeg elsker mit land, jeg har mit danske sind
og Dannebro, i den stille vind
Men snart er det slut, med glæde og ro
du krænker mit land, og har en mærkelig tro
Vi har ytringsfrihed i Danmark, men må ikke sige et ord
om dig og dine fætre, din søster og din bror
med dig kom mærkelige skikke, der forvrænger kulturen i
mit land bedst for alle ville være, hvis du rejste hjem igen
Omkvæd:
Jeg elsker mit land, jeg har mit danske sind og Dannebro,
i den stille vind Men snart er det slut, med glæde og ro du
krænker mit land, og har en mærkelig tro
Jeg elsker mit land, jeg har mit danske sind og Dannebro,
i den stille vind Men snart er det slut, med glæde og ro du
krænker mit land, og har en mærkelig tro
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Hvad gør vi nu
Vort skønne land, vor skønne natur, en oase i verden, med
en smuk kultur
Bevaringsværdigt, med et folk i krise
de af os der kan se det, ser vort land forlise
Omkvæd:
Hvad gør vi nu, for at redde vort land, vore minder og
kultur
Hvad gør vi nu, for at redde vort land, vort samfund og
natur
Hvad gør vi nu, hvor Danmark er ved at blive løbet over
ende Hvad gør vi nu, hjælp til selvhjælp må vi jo bare ud
og finde
Vi lærte at leve sammen, i et samfund med fred og ro
men det vi møder på gaden, slår idealet itu
Overgreb, vold og ballade, skaber utryghed og uro, hvad
gør vi nu
Omkvæd:
Hvad gør vi nu, for at redde vort land, vore minder og
kultur Hvad gør vi nu, for at redde vort land, vort samfund
og natur Hvad gør vi nu, hvor Danmark er ved at blive
løbet over ende Hvad gør vi nu, hjælp til selvhjælp må vi
jo bare ud og finde
Break:
Vi må søge i vort indre, finde kampgejsten frem gør hvad
der skal til, for at redde vort land
Omkvæd:
Hvad gør vi nu, for at redde vort land, vore minder og
kultur Hvad gør vi nu, for at redde vort land, vort samfund
og natur Hvad gør vi nu, hvor Danmark er ved at blive
løbet over ende Hvad gør vi nu, hjælp til selvhjælp må vi
jo bare ud og finde
Solo
Omkvæd:
Hvad gør vi nu, for at redde vort land, vore minder og
kultur Hvad gør vi nu, for at redde vort land, vort samfund
og natur Hvad gør vi nu, hvor Danmark er ved at blive
løbet over ende Hvad gør vi nu, hjælp til selvhjælp må vi
jo bare ud og finde

Solo
Omkvæd:
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
Hvad gør vi nu
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Hvad venter vi på
Går en tur i skoven, og kigger på ingenting
går med hovedet tomt, både i sol og vind
Hvad venter vi på, er det ragnarok
hvad venter vi på, hvornår får vi nok
En dejlig tur langs vandet, man kigger ned på sandet Hvad
vil der være i morgen, fred eller noget andet
Hvad venter vi på, er det ragnarok
hvad venter vi på, hvornår får vi nok
Omkvæd:
Livet er jo dejligt, når der er fred
når man kan smile, og bare være glad
Er det nu forbi, er det nye tider
Kan jeg gå en tur på gaden, kan jeg gå i fred
Børn bli'r sat i verden, og alle håber på
at de får del i livets glæder, og ikke på må og få
Hvad venter vi på, er det ragnarok
Hvad venter vi på, hvornår får vi nok
Break:
Vi kan ik' blive ved, med at leve i fred
Solo
Omkvæd:
Livet er jo dejligt, når der er fred
når man kan smile, og bare være glad
Er det nu forbi, er det nye tider

Kan jeg gå en tur på gaden, kan jeg gå i fred
Hvad venter vi på, hvad venter vi på,
hvad venter vi på, hvad venter vi på
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Om 30 år
Vi er et åbent folk, med skønne traditioner
vi inviterer folk, med fredelige intentioner
vi er gode til at modtage, andres kultur
men nogen af dem der kommer nu, sku' sendes retur
Giv mig Danmark tilbage, et land med fred og ro lad mig
tro på det jeg tror på, her vil jeg gerne bo vi åbner op for
folk, der ikke vil os godt gi' os Danmark tilbage, både
stort og småt
Omkvæd:
Om 30 år så er det slut, om 30 år er det forbi De rejser
ikke selv om der bli'r fred det er måske for sent at blive
vred
Giv mig Danmark tilbage, et land med fred og ro lad mig
tro på det jeg tror på, her vil jeg gerne bo vi åbner op for
folk, der ikke vil os godt gi' os Danmark tilbage, både
stort og småt
Omkvæd:
Om 30 år så er det slut, om 30 år er det forbi De rejser
ikke selv om der bli'r fred det er måske for sent at blive
vred
Break:
Der var et yndigt land, hvor der var rart at være når jeg ser
mig omkring, er det næsten ikke til at bære
Omkvæd:
Om 30 år så er det slut, om 30 år er det forbi De rejser
ikke selv om der bli'r fred det er måske for sent at blive
vred
Solo:
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Ragnarok
Danmark vi siger farvel, til velfærd og frihed for alle
fremtiden virker dyster, alle ender vi som trælle
Omkvæd:
Der er intet håb tilbage, Ragnarok venter fremme
vi må holde sammen på det sidste, det sidste af vores land
Ja vi må holde sammen på det sidste, det sidste af vores
land
Vi har kæmpet i generationer, tårer, sved og blod
på kort tid alt forsvinder, hvad er det vi kæmper imod
Omkvæd:
Der er intet håb tilbage, Ragnarok venter fremme
vi må holde sammen på det sidste, det sidste af vores land
Ja vi må holde sammen på det sidste, det sidste af vores
land Solo:
Omkvæd:
Der er intet håb tilbage, Ragnarok venter fremme
vi må holde sammen på det sidste, det sidste af vores land
Ja vi må holde sammen på det sidste, det sidste af vores
land
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Idyl i Danmark
Vi går rundt og tror, at folk er lige som os
men i den virkelige verden, er de klar til kaos
Vi vender kinden til, der er da ingen problemer men det er
selvbedrag og uden kamp de vinder
Vi har skabt et land, med en dejlig kultur
hvor man kan færdes frit, og gå en tur
Men når lygterne tændes, er freden forbi
der er kommet en anden lugt, i vores bageri
Omkvæd:
For det er Dannevang, vi vil værne om dig
ikke vende rundt og se, den anden vej
For freden er forbi, nu må vi ud og slås
og der er ingen kære mor, fra hverken dem eller os
Det er ikke mer' som det var engang
prøv at se dig omkring, her i Dannevang Fjender vælter
ind, uden uniform Nu er enden nær, her er den sidste sang
Omkvæd:
For det er Dannevang, vi vil værne om dig
ikke vende rundt og se, den anden vej
For freden er forbi, nu må vi ud og slås
og der er ingen kære mor, fra hverken dem eller os
Dem eller os, dem eller os
Dem eller os, dem eller os
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Rejs dig gæve Dansker
Rejs dig gæve dansker, rejs jer mand og kvinde
det er nu eller aldrig, vi sammen skal finde
Frem den gamle viking, ham der aldrig gav op lad os
samles, og råbe i flok
Det er ej et eventyr, fra Andersens bog nej tak til tyranni,
en vej vi ik' vil gå nej dette er jo alvor, og alt er på spil
bevar vor kultur, er lige hvad vi vil
Omkvæd:
ellers er det slut, med frihed og ære
barbarer vil ha' magt, sådan skal det ikke være I Danmark
står vi sammen, ryg mod ryg vi kæmper en lille bøn og
amen, døren i vi smækker
Derfor kære venner, nu må vi sige fra
nej tak til et styre, som ingen løsning har kulturer støder
sammen, forenes kan de ej nu ta'r vi kampen op, det er nu
vi skal si' nej
Omkvæd:
For ellers er det slut, med frihed og ære barbarer vil ha'
magt, sådan skal det ikke være I Danmark står vi sammen,
ryg mod ryg vi kæmper en lille bøn og amen, døren i vi
smækker
Solo
Omkvæd:......... Ellers er det slut..
Omkvæd: ........ I Danmark står....
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Ghetto
Når en ghetto bygges i Danmark, der hvor en viking bor
samme sted hvor jeg voksede op, med min far .. og min
mor
Store lejligheder grønne plæner, bænke og lyse rum
men hvad var det nu lige der skete, det ligner nu det det
rene slum
Omkvæd:
Integration nej ikke helt, for magten den er blevet delt nu
gælder der en gammel lov, som forbyder glæde, dans og
sjov
Solo
Vi hjælper gerne mennesker i nød, vor politik var måske
lidt for blød De mange bløde hjerter vandt, og danskheden
den forsvandt
Nu står vi i problemer til halsen, slut med tango og slut
med valsen Den lokale butik har nu lukket, de gav op og
lyset er slukket
Nu høres kun de svage råb, fra de lokale som er uden håb
nu gælder der en gammel lov, som forbyder glæde, dans
og sjov
Omkvæd 2:
Integration, nej ikke helt, for magten den er blevet delt nu
gælder der en gammel lov, som forbyder glæde, dans og
sjov Nu høres kun de svage råb, fra de lokale som er uden
håb nu gælder der en gammel lov, som forbyder glæde,
dans og sjov
Solo
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Fred i Danmark
I den stille og rolige danske nat, lyser
månen og stjernerne mat endnu er der
fred og ro i byerne, og på landet en stille
vind
Omkvæd 1:
Det er sådan vi gerne vil leve, det er sådan det burde være
at alle skaber en god, atmosfære
Ja det er sådan vi gerne vil leve, det er
sådan det burde være at alle skaber en
god, atmosfære
Fred og idyl, den brydes af bander, der hærger i
byen, endnu en gang grænserne er åbne, og ind
de vandre, lovløsheden hersker i Dannevang
Omkvæd:
Kriminelle bander, banditter med flere
de træder på os, og de danske værdier
Med retten til at tro, med retten til at være
til den danske vælger, og alle hans kære
hvis ikke vi gør noget nu, må vi tage ved lære
hvis ikke vi gør noget nu, må vi tage ved lære
Vi oversvømmes hver dag, af flere og flere, der tar' vores
penge, og meget mere de mangler respekt, der er ingen
harmoni, det slider på det samfund vi lever i
Omkvæd:
Kriminelle bander, banditter med flere de træder på os, og
de danske værdier Med retten til at tro, med retten til at
være til den danske vælger, og alle hans kære hvis ikke vi
gør noget nu, må vi tage ved lære hvis ikke vi gør noget
nu, må vi tage ved lære
Solo:
Kriminelle bander, banditter med flere de træder på os, og
de danske værdier Med retten til at tro, med retten til at
være til den danske vælger, og alle hans kære hvis ikke vi
gør noget nu, må vi tage ved lære
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