
Jeg - en "fodtudse" -       (melodi: Barnetro -)  

 

Om BAT: 

 

Bussen er en gammel spand, 

proppet tæt til sidste mand; 

man kan nærmest sige, at vi står i lag. 

Der er ikke meget grin 

ved de mega-høje trin -  

nye busser kommer nok en skønne dag. 

Barnetro, barnetro, 

i udbudsrunden tog man den med ro. 

Barnetro, barnetro -  

Vi venter nok et halvår - eller to - ? 

 

Der er hærværk overalt, 

og før jul har BAT fortalt,  

at så lukkes terminaler hist og her. 

Men hvis man skal træde af 

på naturens vegne - tjah - 

en erstatning, når nu enden er så nær - ? 

Barnetro, barnetro, 

"Piss off" i et buskads, så kan det gro. 

Barnetro, barnetro, 

kryds ben, stram baller, hold dig, vent og glo! 

 

 

Om "BornholmsTrafikken" - 

undskyld - - "Fa-ergen": 

 

Dueodde fik vi solgt, 

men til gengæld så beholdt 

vi Povl Anker, der kan klare al slags vejr. 

Vores "motorvej" forsvandt; 

Skåne er jo dansk - ik' sandt? 

Restriktioner gælder sikkert ikke dér. 

Barnetro, barnetro - 

prøv blot at spørge Maren Malkeko! 

Barnetro, barnetro, 

Hun vil så gerne ha' et sted at bo - -  

 

Vinterdæk og pillepas -  

vi skal kende vores plads: 

der er Jylland, Øerne - og så Bornholm. 

Men i Nordisk Råd man sa'e: 

"Det bli'r bedre da' for da'!" 

hver gang en og anden kendis så blev olm. 

Barnetro, barnetro, 

for Nordisk Råd beholder status quo! 

Barnetro, barnetro, 

skal vi mon vise pas på Stor'bæltsbro? 

 

 

Rejse til - som øens gæst? 

Rejse fra - til fø'sda'sfest? 

Det går nemt på Østersøens ocean. 

Altså pakker man sit grej; 

den bornholmske "hurtigvej" 

har en mønsterværdig sejl- og køreplan! 

Barnetro, barnetro, 

kun godserhvervet griner skadefro! 

Barnetro, barnetro, 

hvad skal vi dog med men'sker - de kan ro! 

 

 

Specielt om "Leonora Christina": 

 

"Leonora" kom i havn 

med et stærkt forkætret navn; 

man belønned' jo et landsforræderi. 

Men til "Leonoras" pris: 

hun kan klare blæst og is, 

hun kan sejle stærkt og er pålideli' - - ? 

Barnetro, barnetro, 

hun løber aldrig denne risiko. 

Barnetro, barnetro - 

ej brændt et lokum - men et frosset do. - - - ! 

 

Og så var det, man ku' se  

- hvis man ellers ser TV -  

at en stjernekok løb rundt og laved' mad. 

"Leonoras" køkken har 

til hver afgang stået klar, 

så hver kunde, der fik mad, er blevet glad. 

Barnetro, barnetro, 

der faldt lidt barske ord om den bistro! 

Barnetro, barnetro, 

for priserne er som på luksuskro. 

 

 

Om "fløjeren": 
 

Der skal spares her og der, 

det kan ses på Cimber Air, 

som erstatter Boeing med et lille fly.  

Øen er jo populær, 

mange kommer gerne her, 

og hvert luftfartsselskab priser øens ry. 

Barnetro, barnetro: 

Først var der tre, og siden blev det to! 

Barnetro, barnetro, 

nu ét - og bli'r det nul, får sjælen ro - - - . 

 

( Lise - "fodtudse") 


