Så står jeg af.
(Kys mig godnat)

Det er så moderne at rende og jogge
man si’r det er sundt så’n at dyrke lidt sport
især hvis man godt kan li’ øller i flokke
har fået lidt mave, så trylles den bort
for mens man sprinter, sommer og vinter, bli’r man lidt mindre, foran og bag
jeg syn’s de tynde, mangler lidt ynde, så ligne en mynde, så står jeg af !
Det er sgu’ for groft at ha’ kalve i båse
på tremmer de står og bli’r fede som svin
og burhøns så tæt som sardiner i dåse
som dyrenes ven si’r jeg stop idioti’n
Kø’rne og får’ne, ude på gård’ne, er da bedår’ne, især deres smag
men hunde der spreder, på gader og stræder, sin lort hvor jeg træder,
så står jeg af !
Vort fjernsyn er dødsygt, så vi er skam mange
der glæder os til at vi får TV 2
så får vi reklamer, men jeg er sgu’ bange
hvad vi så i fremtid’n skal sid’ og beglo
Flot lækker dame, i en reklame, gør mig sgu’ fa’me, følsom og svag
men Tampax og bleer, mod diareer, mens man dineer, så står jeg af !
De fylder med gift både pølser og mørbrad
de gi’r os nitrit så man dårligt nok tør
ta’ noget i munden for sæt nu man dør ad’
så derfor syn’s jeg da bestemt, at man bør
med repressalier, mod kemikalier, i viktualier, føre et slag
Ud i kloakken, med salmiakken, men fjerne tobakken, så står jeg af !
Fru Jensen, hvis mands frugtbarhed er for lille
vil godt ha’ et barn, selvom han ikke kan
hos lægen et smalt reagensglas hun ville
ha’ mig til at fylde, I ved vel hvordan
Op med potensen, i reagensen, værsgo’ fru jensen, sød lille sag
men åbne for hanen, udenom vanen, med elskov i kanen, så står jeg af !
I Danmark må ingen skam føle sig fremmed
tag vel i mod alle, det sætter vi højt
for her er da rig’ligt med plads til Muhammed
og mig har han aldrig generet en døjt
Ingen bekriges, vi kan forliges, ja det kan siges, helt uden nag
men hvis mulatter, frækt overnatter, og det hos min datter, så står jeg af !

