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Du Ion , sade Skoro Bert ,

jog råkte slöppo nu en fjört.
Du köre vön, så svoro fon,

din stil sig böttre gö? i stion,

Du tcinko bör på konvenonsen,

och lör dig töppo till med svonsen.

Vår politik den ör rött svog;

goloscherno har toppot drag,

vårt tol eJ löngre eldor mosson,

nör Svensson hon fått ebb i kasson.

Nu fru tolmon klubbon slog i bordet,

Vem vor det som begörde ordet?

Jo, det vor jog so lille Bert ,

völlustigt klionde sin stjört.

Carl Bildt ör bos f 0r ministören,

om någon sötter sig på tvören,

hon jömko skoll till londets bösto,

men tålomo det kon deI f resta.

Nu Corl om nosen hon blev vit,

"Fy bövlen vod det luktor skit",

hon so till Bengt och Alf .

Och Alf hon knöpper sino hönder,

om vårdbid ?ag en bön hon sönder,

men Bengt hon boro gnisslor tönder,

f or hon ej Bert och fan gillor,

hon tycker dom ör skummo killor.



För Bengt det ör det mest vitola,

ott vörno om det sociolo.

Nu f ngvor sig i bönken skruvo,

det ör ju tur ott mon hor snuvo,

hon so till 6udrun, hon till vönster

iblond det hor sino fort.lönster,
ott voro i sin nöso töppt,

nör nån i solen hor sig slöppt.

Från UD:s bönk en Ugglo hoo

"Her? Korlsson hon bör gå på too",

hon so till Ann sin bönkkomrot,

nej hon ör inte moderot,

f or hon ör född till folkportist,
måntro hon tycker det ör trist,
ott rikets skotter övervoko,

och Svensson snuvo på hans koko.

Herc Olof vår miljöminister,
hon vor i tonen'gonsko bister,

och so till 6un som lagen sköter,

Du bo rde ge Bert Korlsson böter
f or miljöutslöpp i plenisalen,

f or denno stonk den hömmor tolen.

Jog tror ott hon ör mest bekont,

f or friggeboden, inte sont,

nu hor hon hond om f lyktingkvoten,

nör den ör fylld hon stönger porten.

Om Birgit sviktor f or kritiken,



och tvingos lömno

då tror jog sökert

polit iken,

hon får chonsen,

som ollsångsledor e pA Skonsen.

Som minister f or vårt riksförsvor,

vi borde ho en riktig korl,

och inte någon velig fjont,
som springer runt från kont till kont,

och tnte vet vor hon skoll voro,

f 0r tönk om riket ör i f ara,

nu vor det boro stotsbesök,

som förorsoko sådont stök.

T viggenplon hon till Englond f or,

och tyckte hon vor vcildigt stor,
hor Jos och ubåt på sin hjörno,

men ör hon någon riktig stjörna?

Herr Olsson vår ogrorminister,

hon hor förvisso sino brister.

Hon so till bondeA,"slokto Roso"!

och Du får från stoten en allmoso.

För f or mycket mjölk vi producerar,

vi måste dörf ör reducera ,

vår produktion ov mjölkprodukter,

om vi vill skördo EG:s f rukter.
Men Olsson sjölv hon expond ere?,

hon skoffor kossor hon ollt flera:
Ett dubbelt budskop kon mon kollo,

f 0r regeln bo rde göllo ollo.

Herr "Finkelsmil" till Bryssel åker,



med Jocques Delors hon spelor poker,

och snus och fisk hon logt i potten,

och hjortron ifrån Vösterbotten.

Ulf EG:s dygder stöndigt prisor,

men hur det går f or våra grisor,

nör EG:s normer börjor göllo,

kon hon sig detta f örestöllo.

För kommunikotion i vågröt led,

en chef vi har det ör ju sed,

jog tror bestömt ott Mots hon heter,
hon brottos med besvörligheter,

f or en bro till Donmork sko vi bygga,

men miljöportister dom ör stygga,

dom vill ej skådo någon bro,

och mångo delar deros tro.
Och vi som ej hor lust med striden,

vi åker förjo under tiden.

Och Börj ehan skoll jobben kloro,

f ör oll vär völförd ör i foro,
om orbetslösheten ej kon stoppos,

vi måste dörför tro och hoppos

ott hon hor viljo och förmågo,
ott rödda oss från denno plågo,

som brist på jobb hor förorsokot,
och notionen i sin grundvol skokot.

Fru Soh lin en raf f ig örta,

nej hon f år e1 i solen ..örto,

sitt rykte får hon e1 f ördörvo,

om sosset?onen hon vill örvo.



Men voss det ör hon i repliken,

hon ofto tröffor mitt på spiken.

Vår skolo den ör höljd i dunkel,

den styrs ju utov Ask och Unckel,

För skolpeng sko vorendo knotte,

nu köpo si9 betyg i motte,

och dörtill lite svensk historio,

f or det måste voro en victorio,

ott fler ömnen kunno klaro,

nör nu vi penga? mäste sporo

T


