Kanslihustravesti
Herr Carlsson är vår statsminister,
i vår vi "käre" Ingvar mister,
han sagt att han skall abdikera,
de orden kan vi vidimera.
Vid sitt bröst han närt en "kronprinsessa",
som fostrats upp från tå till hjässa,
beredd att axla Ingvars kappa,
ett stort steg upp på maktens trappa.
Ja öppen stod ju " pärleporten ",
men på tröskeln låg nu kontokorten,
hon snavade och föll pladask.
Ett fall som eko gav i pressen.
det gjorde Mona arg och lessen.
Nu murvlarna har vädrat byte,
så stort och fett som trollets plyte,
i spalter spreds både sant och dikt,
när murvlar "troget" gör sin plikt,
att fria ordet rätt förvalta,
en sanning går ju lätt att salta.
Nu Ingvar sa, till Mona, dyster,
du kan ju göra vad dig lyster.
Res bort ett tag på skön semester,
men akta dig för dyra fester,
Ett råd jag ger, tag med en femma,
och lämna kontokortet hemma.
Med tårfylld röst och sorg i sinn,
sin "handduk" Mona kastar in,
hon är ej längre kandidat,
och jublar gör var moderat.

Herr Hulterström nu bråttom fick,
att skaka fram en liten klick,
med godtagbara aspiranter,
som ej var bara dilettanter,
där någon basa kan partiet
Nu budet gick till Margareta,
en redig tös det ska ni veta,
hon basar nu för höns och grisar,
och friska takter där hon visar.
Till Sven hon sade, nej och nej,
jag ber dig att ej tubba mej,
för som du vet jag har mitt pyssel,
och mest av det jag har i Bryssel
Och vem skall jordgubbarna mäta,
så vi slipper att med EU träta.
Och om jag blir chef i Rosenbad,
ej heller Göran blir så glad.
Nu fram på scenen Göran träder,
han är ej den som orden skräder. ,
Och nej och nej till slut blev ja,
helt säkert ska jag passa bra,
att leda hela ministären,
och den som sätter sig på tvären,
den ska jag näpsa, lugn .för de,
för jag har nypor jag för tre.
Om brydd jaa blir, det hänt ibland,
jag nyper mig med höger hand,
i örats snibb och då jag känner,
hur rodnaden i huden bränner.
Som chef för vårt försvar man satt,
en som ej lockar nån till skratt,
men många kan han säkert reta,
ja Tage P lär han visst heta.

Han skall ha sagt att svensk soldat,
för strid sig ej har övat klart,
hans bajonett den är för kort,
han strida skall med lösa skott.
Men svensk soldat i FN-tjänst,
har visat han att han har spänst,
han hävdar sig i konkurransen, •
mellan benen sticker han ej svansen.
Fru Wallström är en värmlandstärna,
som vår kultur är satt att värna,
sin statsrådsstol hon flyttat ut,
till Värmland hon förutan prut.
I Stockholmsluft hon inte trivs,
men på detta är ju satt ett pris,
som Svensson säkert debiteras,
ja fy för den så det planeras.
Då Blomberg " Big boss " var i facket,
han ej så noga " sila snacket ",
nu invandringen han satts att styra,
då får han räkna minst till fyra,
för att styr på tungan kunna hålla,
för annars är det lätt att vålla,
rubriker stora uti pressen,
och sätta fart på häxprocessen.
I Arvfurstens palats hon sitter,
en förnäm miljö med glans och glitter.
Ett namn det står på hennes dörr,
" Ers excellens " var titeln förr.
Fru Hjelm-Wallén hon faktiskt hette,
hon sig ofta rör bland celebriteter.
Vår utrikespolitik hon leda skall,
så att vi inte får nåt fall,
av diplomatiska fadäser,

om feldrag görs med svenska " pjäser ",
för som ett schackspel är ju politiken,
och mången känner sig besviken.
Ej lagrar vi i EU skurit,
men stora bördor har vi burit,
kalaset kostar milliarder,
jag tror att Svensson snart får " spader ",
av att stora skatter få betala,
till staten och det kommunala.
Fridolin

