
”DE FEMTEN” på Folkemøde 2019
 Krølle Bøllerne sang:                

Danmark nu blunder den lyse nat
Bag ved din seng når du sover
Gøgen kukker i skov og krat
Vesterhavet og Kattegat
Synger imens det dugger
Sagte som sang ved vugger

Danmark, nu vågner et lille barn
Kalder på dig, mens du sover:
Hjælp mig i denne sommernat
Jeg er på Sjælsmark helt forladt
Angsten som dagligt kommer
Det er min danske sommer

Danmark, du vågner helt ligeglad
Slukkede moderøjne
Du gør ikke kun børn fortræd
Du lægger folkeslag for had
Flaget med korset bølger
Krig, sult og frygt det følger

Søvnløs på ubestemt ventetid
Banker de på dine porte
Hjælp dem, giv dem retfærdighed
Se solen vokse og blive bred
Nu la’r vi flaget falde
Her er der plads til alle

Tiden for storslået gæstfrihed
Opstår i dine hjerter
Aldrig mer’ gøre børn fortræd
Nu skal alle have aftenfred
Sammen vi Sjælsmark sletter
Lykke og lyse nætter
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