
Julekveldsvisa 2009

Nu har vi pussa TV’n og trimma DVD'n.

Og vi har slått av verden med IP-telefon'.

Nå sett vi øss og glaner med diger parabol.

Du ser dein oppå taket der Kurt Evert Odin bor.

Dra stolen innte skjermen, så sett vi øss og ser

På «Jul i Tøyengata» og nyter æilt som skjer.

The Julekvelden coming - med Ali and good food.

Vi sitter most and titter at ting from Bollywood.

Med Hallal-kjøtt og Kebab og vodka og litt gin,

så blir det bærre lækkert når jula taimes inn.

Og flat-TV’n har liv ja, dein lever kæin du sjå.

Og nå skal dein fortælja og vi skal høre på.

Je skal se på Mr. Bean - på Blueray nå i kveld.

For, je liker engelsk humor og elsker kongens sprell!

Så, Merry, merry Christmass, du Norways gode venn.

Nå skal je feire Christmass - og støte Upper Ten!

Og Snåsakaill’n har gitt ut ei ærlig bok i år

om hå hæinn kan frelse oss - fra sykdom og fra sår.

Så svineinfluensa’n - ble småtteri for meg,

for je leste litt i boka - og trur det greide seg.

Men, finanskrisa toppa seg og jobben gikk i dass.

Først blei je uten arbeid, men fikk meg arbeidsplass.

Nå er je miljøvokter på kjøpesentret her,

så klimaet vårt er redda – for je er der tinga skjer.

Was hard to be a nordmann da Norge var konkurs.

Men, nå har tinga roa seg – vi er på rektig kurs!

Og je har fulgt med tida og gjort som æille gjør,

og kjøpt meg flere aksjer og finere likør!

At Jesus lå i krybba, er traurig gammelt nytt.

Men, med «Jul i Tøyengata» har jula fått no' trygt!

Nu sætt vi øss og glaner med diger parabol.

Du ser dein oppå taket der Kurt Evert Odin bor.
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