Tiderne Skifter
Kom samles gode folk fra land og rig',
se vandene stiger mod storm og krig
se skyerne tårner sig højt som skrig,
så vågn op før solen forsvinder.
Vi må hell’re sig’ fra mens vi har nogt' at sig’, slip det fri, tiderne skifter.
Og friheden kører i olie som smurt,
dem der ikke har olie blir slet ikke spurgt.
de ka bar’ holde kæft – det er surt lille Kurt,
når du slet ikke har nogen penge.
Så sig fra hell're førend du drukner i lort, få det gjort, tiderne skifter.
At vejret skal trækkes er nog’t alle ved,
det’e det første behov som vi fødes med.
men ska man da derfor slipp’ gratis af sted (?),
iltafgift burd' vel ku' etableres.
Ta du hell’re en rigtig dyb indånding du, for det’e nu, tiderne skifter.
Vand er det næste behov som vi har,
det skal løbe og renses i jordlagets kar
en gave fra jorden som bar' altid var,
men det'e slut når giftene siver
så sig fra - kræv grøder som bær’dygtigt bar, gør dig klar, tiderne skifter
Ja det’e NU vi skal rejse os, NU vi ska find’,
nogen nygamle dyder i sol og vind
noget enkel livsglæde, en rødmosset kind,
og et sind der smiler til dagen
sluk tv'et - nægt at lukke deres hjernevask ind, rens dit sind, tiderne skifter.
Moralen er enkel; det’e lissom en struds,
spark i røven får den der har hod’t i en busk
den der luller sig ind i velfærdens rus,
og VIL tro at alting bar’ fungerer.
men alarmklokken ringer; de højeste hus', sank i grus, tiderne skifter
Kom samles gode folk fra land og rig',
for vandene stiger mod storm og krig
for skyerne tårner sig højt som skrig,
så vågn dog op (!) før solen forsvinder.
Ja alarmklokken ringer på højeste blus, alle mand af hus, tiderne skifter.
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