
Dissidenter, skriv visor som vi kan sjunga så att PK-muren faller!

Nedan alternativa texter till två visor av Olle Adolphson. Den första, ”Det gåtfulla folket”, 
skrev Beppe Wolgers originaltexten till. Den andra är Olle Adolphsons vårglada ”Råd till dig 
och mig”. Blir du låg av den första, så kan du sjunga den andra och låtsas att vi befinner oss i 
en framtid utan PK-terror.

Mångkultursfolket

Vi är ett folk, som nu bor i ett främmande land,
detta land, som nyss funka så bra

I vårat land journalisterna ljuger mer än ibland,
Vad är väl sanning att ha?

Här finns det romer, de tigger om pengar, de finns överallt! 
Och jihadister, med kalifatsdrömmar, gör Sverige kallt

Här – är en kurd, som är arbetslös
Här – går en flicka som ska giftas bort, med en gubbe

Här – sitter en pank pensionär, på en stubbe
Alla är svenskar, och tillhör mångkultursfolket.

Vi är ett folk som nu bor i ett främmande land,
detta land, som förlorat sin själ

Vårt är ett land där många klippt sina band
och där barnen inte mår väl

Här blir du rånad av marockaner, som driver på stan
På badhusen tafsas i flickornas skrev, men vafan
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Här – tvättar statliga teve folks hjärnor
Här – finns det många skäggiga barn, från Afghanistan 

Här – kommer många i huvudstan, från Långtbortsomfan
Alla är svenskar, och tillhör mångkultursfolket.

Vi är ett folk som nu bor i ett främmande land
Detta land, vars framtid försvann

Vårt är ett land där historien skrives i sand
och de hyllas, som ingenting kan

Dogmerna flödar, enfalden härjar, förnuft är ett skämt
Vår statsminister, pratar i nattmössan, det gör han jämt

Här – har en skurk och en turk samma värde
Här – spinns det sanningar av dogmatik, så ska det vara
Här – kan den som får bidrag bli rik, kan nå’n förklara?

Alla är svenskar, och tillhör mångkultursfolket.

Nu är äntligen PK slut

 Nu kan man äntligen andas ut
För nu är äntligen PK slut

Det börjar äntligen ordna sig
Spänningen släpper för dig och mig

Ja PK-terrorn var alltför lång
Den gjorde tillvaron väldigt trång

Nu kommer förnuftet med glädjesprång
Och det som skett kanske bara skedde

en endaste gång

Om nyss du var så där mjäkigt snäll
Och ändå riskera att få en smäll

Nu kan du bejaka din svenska själ
Säga censuren adjöss och farväl

Ja PK-terrorn var alltför lång
Den gjorde tillvaron väldigt trång

Nu kommer förnuftet med glädjesprång
Och det som skett kanske bara skedde
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en endaste gång

Identitetspolitiken sen
Den tar vi väl aldrig om igen

För alla får tycka vad dom vill
Det gäller för klok som för imbecill

I soporna ligger vår värdegrund
Där borde den legat från första stund
Den fria tanken är den som är sund

Det får ej glömmas bort
en enda sekund

Karl-Olov Arnstberg 

https://morklaggning.wordpress.com/2016/05/09/dissidenter-skriv-visor-som-vi-kan-sjunga-sa-att-pk-muren-
faller

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen. 
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