
Paragraf 119, Tryghedsnarkomaner
Pas P!
Volden stiger, ingenting er sikkert mere
katastrofen lurer og kunne ramme lige her
rvere og mordere gemmer sig i hver en gade
ungdomsbander er p rov og nsker kun ballade
Terrorister overalt vil sl ihjel for deres sag
er du sikker p at der ikke er et par i dit nabolag
der er folk der vil gre dig ondt og de er rigtig mange
-Men vr endelig ikke bange, vr meget meget bange

Statspropaganda! De er ved at ligge planer
-for at skabe en nation af tryghednarkomaner
et samfund skrmt fra vid og sans er nemt at regere
her tr ingen stille sprgsml og ingen protestere

Kre borgere, I kan vel nok se
at situationen er tilspidset og vi m gre noget ved det
Vi m vrne nidkrt om det land vi lever i
-hellere mistnke tusind end at lade een g fri
Lyt ikke til dem der siger at det krnker deres rettigheder
Sdan nogle folk er farlige og skal straks interneres
-ingen er uskyldige, de skjuler sikkert noget
lovlydige borgere har intet imod at blive overvget 

Statspropaganda! De er ved at ligge planer
-for at skabe en nation af tryghednarkomaner
et samfund skrmt fra vid og sans er nemt at regere
her tr ingen stille sprgsml og ingen protestere

Bliv indenfor. Ls din dr
Verden var aldrig s farlig fr.
Hold din mund. Rr dig ikke
Bland dig ikke i politik!
Pas dig selv. St dig ned
Tag og tnk p din sikkerhed
Nej, kre borger der er intet DU kan gre
bare stem p os og st en ls til p din dr
og forbliv s bare i de ignorantes ds
-husk p hvad vi har lrt dig: du er hjlpels
Sig ja hvis vi si'r ja, sig nej nr vi si'r nej
Stol trygt p os for det er bedst for dig
Fald ind i flokken, bj nakken, g lige hjem
mens politistat DK langsomt vokser frem!
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