
En julespecial


Det er jul, men er det cool, eller er det som det plejer?

De voksne de æder og de drikker, mens børnene nu med iPads de leger.

Var anden vegansk? Du kan tro, det er løgn,

så ville jeg hellere sulte i indtil flere døgn.

At træet er af plastik, det siger sig selv,

vi vil da ikke slå et rigtigt træ ihjel.

Men efter jul det fylder, og så smider vi det ud,

er der nogen, der har det oplagte bud?

Ja, ud i havet, der er masser af plads,

de siger, det forurener, men det er noget gas,

for, at man ikke har ondt af det, man ikke kan se,

det er da noget, som vi alle ve’,

så det er da rigtigt,

og vandet i havet er da heldigvis også blevet helt uigennemsigtigt.

Og alle de små piger, der render rundt og råber vagt i gevær,

det er da ikke underligt, at verden den er sær.

Så bliv dog hjemme,

og derved undgår I også at møde de mænd, der er så slemme.

Så hvis I endelig skal rejse, så besøg da folk, vi kan li’,

nemlig hvem? F.eks. - næppe Trump - men Putin eller i Kina ham der Xi.

Det er mænd, kan man fornemme,

der kan lide at bestemme,

og så kan vi andre holde fri.

Hvad med klimaet, ja sydpå de klager over voksende ørken,

det er jo på grund af tørken.

Men vi kan da bytte, 

og som på samarbejde tegn

kan de med glæde få al vores regn,

så gør den da lidt nytte.

I det hele taget, al den snak om klima forpester jo luften

og taler mod fornuften.

Vi skal da ikke pive,

vi er jo stadig i live.

Årets ord burde da osse,

stadig blive: Klimatosse.


Glædelig jul !
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