
Hallo, hr. minister!!

              Mel.  Der går altid både tilbage

Hallo, hr. minister, ved Fred´riks Kanal: 
Fortæl os nu lidt om transporten!

                     Du har sikkert hørt, at hos os er den gal,
læg øre, vi be´r, til vor sang!
Vi ved, du har travlt med det øvrige land,
men du er dog også vor mand!
    Vil du gi´ os båden tilbage,
    tilbage til Danmark igen?
    Hvad så, om vi skulle forsage,
    at komme til svenskerne hen?! 
    Så tænker vi blot på, hvor søen sig bælter,
    på fastland, på øer med bakke og dal!
    Vil du gi´ os båden tilbage,
    som sejler til Danmark igen?

    
Hallo, hr. minister, ved Fred´riks Kanal:
Vi ved, at du snart skal forhandle.
Fra Tinget er tonen såmænd jovial,
men løfter er få, dæmmeså!
Vi ligger lidt langt fra det øvrige land,
men prøv, om du hjælpe os kan!
     Vil du gi´ os båden tilbage,
     tilbage til Danmark igen?
     Hvad så, om vi skulle forsage,
     at komme til svenskerne hen?!
     Ja, tænk sig, vi gule og blå nu kan blive,
     hvis ej vi har husket det rette bevis!
     Vil du gi´ os båden tilbage,
     som sejler til Danmark igen?

Hallo, hr. minister ved Fred´riks Kanal:
Hvad er der mon med Leonora?
Til tider er duften jo nok så rektal - 
der er ingen ende derpå!
Den ta´r vi så med til det øvrige land;
men hør, kan det virk´li´ gå an?
     Vil du gi´ os båden tilbage,
     tilbage til Danmark igen?
     Hvad så, om vi skulle forsage,
     at komme til svenskerne hen?

                          Vi tænker blot på, om nu Færgen os gasser,
     mens vi er i selskab med grise og kvæg?
     Vil du gi´ os båden tilbage,
     som sejler til Danmark igen?



Hallo, hr. minister ved Fred´riks Kanal:
Hvad mener du, at vi skal gøre?

                     Ved havnen i Rønne tit volder os kval,
at Villum vil ikke til havs!
Vor plan om at nå til det øvrige land
fordamper ved rampen som vand.
     Vil du gi´ os båden tilbage,
     tilbage til Danmark igen?
     Hvad så, om vi skulle forsage,
     at komme til svenskerne hen?!
     Nu enten i bil eller færge vi sidder
     med tanker og håb om at lægge fra kaj!
     Vil du gi´ os båden tilbage,
     som sejler til Danmark igen?

Hallo, hr. minister ved Fred´riks Kanal:
En tur koster ret mange grunker!
Vor ”motorvejspris” er jo paradoksal,
når lighed i landet skal nås!
Et tognet de får i det øvrige land!
Hvordan er for os rettet an?
       Vil du gi´ os båden tilbage,
       tilbage til Danmark igen?
       Hvad så, om vi skulle forsage,
       at komme til svenskerne hen?!
       Vi tænker: Om turen lidt længere varer
       er fint, blot vi altid kan komme afsted!
       Vil du gi´ os båden tilbage,
       som sejler til Danmark igen?

Hallo, hr. minister ved Fred´riks Kanal:
                     Så lav nu en plan, der fungerer - 
                     som overfor os på Bornholm er loyal,

for øbo, turist som geschäft!
Få ruten i stand til det øvrige land,
så ”sø-deligt” synge vi kan:
       Der går altid både tilbage,
       tilbage til Danmark igen!
       Hvad så, om vi skulle forsage,
       at komme til svenskerne hen?!
       Ved kajen at blive, det tjener os ikke,
       og tiden vil vise: Vi tænkte ej slet!
       Vil du gi´os båden tilbage,
       som sejler til Danmark igen?!
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