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   FBU
    [Text / Musik - C Melkersson]
    -1979

    Gå med i fbu och känn vår gemenskap Gå med i fbu och känn vår gemenskap
    För vi måste ju se till att sverige är i beredskap

    Du lär dig att döda, du lär dig att slåss
    Snart är du en bara en maskin som tillhör oss

    Fy fan vad jag hatar fbu

    Små gröna män som kastar sig i lera
    Som låtsas att döda, och älskar att attackera

    Dom säger att vi skall hålla sverige fritt från kommunister
    Fastän dom borde vara lika rädda för reagan och hans fascister

    Fbu och muf marscherar hand i hand
    Säger sig kämpa för något fi nt och ideellt för vårt land

    Marscherar och är stolta för att vara riktiga nationalister
    Ha, kolla andra världskriget där dom stödde hitler och hans nazister
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    DOM LÅSER DIN DÖRR
    [Text / Musik - C Melkersson]
    -1983

    Vi tror på frihet så långt det kan gå    Vi tror på frihet så långt det kan gå
    Men systemet säger; -det kan aldrig gå

    Vi lever i en falsk verklighet baserad på rädsla
    En jävla konspiration för att hindra dej känna dig bra

    De rika och privilegerade låser din dörr
    dom är rädda att vi skall ifrågasätta dom mer än förr
    regeringen försvarar sin profi t
    För dom är vi inte värda ett jävla skit

    Att ifrågasätta deras system tycks vara fel
    För när jag släpptes från snuten så var jag inte längre hel

    Det är inte för något jag gjort som jag inte accepterad
    Är utan för mina ideer,och det gör mig jävligt sne

    För vårt eget liv får vi inget ansvar ta
    Blir prackade på ideer som att bara ha och ha

    Borgararselslickare blir bara fl er och fl er
    Och dom som har det sämre får vi lära oss att trycka ner
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    BLI EN MAN
     [Text - / Musik - C Melkersson]
     -1979

    Har du någon gång suttit på dass    Har du någon gång suttit på dass
    och när du torkat röven fått bajs på ena fi ngret
    Vad har du gjort då,
    vad har du tänkt då

    Nu är det dags min vän
    att göra det som skiljer pojkar från män
    Pojken försvann
    och ut kom en härdad man

    Gör lumpen bli en riktig man
    hår på bröstet, en uniform så grann
    gör lumpen och bli en riktig man

    Du säger att du vill ha fred
    men ändå går du på en så jävla sjuk sed
    Ett sånt satans hykleri
    men det skiter du i
    så länge du är fl äckfri

    Militär, militär skyldra gevär
    marschera, vänster-om-halt
    och sånt fi nner du dig i

    Du säger det är din medborgerliga plikt
    din plikt mot kung och fosterland
    jag bara undrar vilken plikt
    ja just, vilken jävla plikt
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   TOTTE
    [Text - Å Noring, C Sandgren / Musik - Å Noring]
    -1983

    Kom nu lille totte där
    Nu ska vi gå på toa här
    Sluta skrika totte nu
    Annars kanske jag blir sur

    Nu skall totte sova
    Och var riktigt snäll
    Nu skall totte sova
    Annars får han en smäll

    Totte borsta noga tänderna
    Tvätta noga händerna
    Totte örona då
    Gör nu som jag säger,annars får du ingen kälke

    Totte nu skall du i säng
    Annars får du ingen veckopeng
    Dröm nu om världens godaste fe
    Annars blir jag väldigt sne

  




