USJ !


Hvem har indsat denne herre,
Vi må sige vist, desværre,
at han holder verden grueligt for nar.
Anders Fogh er helt benovet,
vi syns han er skræklig fjoget
det bli´r noget med en anden slags vikar.
Hvem bru´r verdensterrorismen,
nyfascismen, feudalismen ?
Jo Saddam var blot en lille skræklig brik !
Ha´de olie til de største,
mens fle´r milliarder tørste
mens med Bush vi selv bru´r løgnens botanik.
Men nu´ det nok, Louise,
vi vil ikke mere grise.
Vi vil ud og bruge andre energier,
de kan sprælle, vi boykotter Bush og siger:
Kom nu, spring Louise !
kom ud af den remise/la vær å trøstespise
kom å gi knus i metervis
på fredens vekselvis !
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