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Stassanställdar

När knoge jär släut u man bleir stassanställdar,
Ja da ska man lat si från mårgen ti kvällar.
Dei har ja bistämt mi för dei.
Pa sofflock me kattu man ska ligg u sive
u ha dei sa maklit för resten av live
sum ungkal me bra ATP.

Ja sa risonerd han – ain gang – Spittlings Osken
men de var förrän han provet pa pensionärs-bråsken
för nå vait han bättar bisked.
Naj nå räckar dagar int’ till för han längar.
Pa aktiviteter av mang slag han flängar,
för all stäns så vill han va me.

Nå spelar han ymsom bad bräus u tiatar.
Pa pensionarsmötar han star ei u pratar
u han har mangen goar idé.
Ibland tar han pennu u skrivar måtjonar,
Ja di handlar da mest um högar pensionar
u vajm har väl någ imot dei?

Var onsdag ei bowling han slar någle strajkar,
ja han jär sum a sårk sum bär tänkar pa laikar,
Han sansar si knafft ti fa mat.
Naj när han bleir sulten, han laupar till tjåsken
u far si ain varmkorv – de gillar han – Osken.
Da slipper han disk någle fat.
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Ei studiecirklar hans kunskapar växar
fast när han var sårk läst han aldri pa läxar.
Naj da var han mair lägdar för hyss.
Men sa gäller dei också att bygg upp fysiken,
sa nå sprattlar han me ei motjonsgymnastiken
Me läggar pa koss u pa kryss.

Han akar me buss till Paris u Majorka,
ja nuck kan man fråg si häur gubbstacklen årkar
men de tänker han int’ pa alls.
Russindisku pa Borgen – den vill han int misse
sa dar svajsar han runt sum a välsvarved trisse
ei hambu u tangu u vals.

Men där haim liggar kattu pa såfflock ainsum.
Ha tyckar att husse har blitt ain bra dum ain.
Vajm vajt um han int har fat fnatt.
Ha rajsar si missnåigt u suttar pa svansen.
Men Osken – han förar a källing ei dansen
u tänkar int alls pa sin katt.


