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Nå har vi pussa TV’n og trimma DVD'n. 
Og vi har slått av verden med mobiltelefon'.  
Nå sett vi øss og glaner med diger parabol. 
Du ser dein oppå taket der hæin Ola Nordmann bor. 
 
Dra stolen innte skjermen, så sett vi øss og ser, 
på  Baren og Big Brother – og drømmer at det skjer: 
At julekvelden coming - med moro and good food. 
We sitter most and titter at ting from Hollywood. 
 
Med Tacos og med Kebab og cola og litt gin 
så blir det bærre lækkert når jula taimes inn. 
Og TV’n dein har liv ja, dein lever kæin du sjå.  
Og nå ska dein fortælja og vi ska høre på. 
 
Og «Vil du bli millioner» går selvsagt nå i kveld. 
Nå håper vi at noen skal få æilt rektig tell! 
Men mange er for feige og gir seg æilt for lett,  
men hadde je hatt sjansen, så sku’ du bærre sett! 
 
Nå ser vi på Bin Laden – ny kjendis her i fjor. 
Fy, komme her og myrde og true fredens mor! 
Men krigen i mot terror, dein vinner vi til slutt,  
for Bush har flere bomber - og mye bedre krutt! 
 
Bush ordner opp i Bagdad og bomber og hæin ber. 
Hæin bomber Saddam Hussain og hele dritten ner! 
Men er du ikke med øss, så er du terrorist! 
Det synes je er ille, ukristelig og trist!  
 
Hu Märtha, snille bærta - sa ja til Ari Behn,  
men fysioterapeuter er vant med rygg og ben! 
Det er ikke eventyr at hun er snill og god. 
Så derfor vil jeg alltid væra monarkiet tro! 
 
Og je har fulgt med tida og gjort som æille gjør. 
Så je har kjøpt meg «Time share», i Spania, i sør! 
Mitt paradis på jorda har Swimmingpool og bar, 
og snart blir æilt en gledesrus med whisky og sigar! 
 
Men je har sett det meste - av mye rart i år! 
Ja skandaler har rulla på TV’n i vår gård. 
Gammalt kjøtt og metanol og kronekurs er herk!  
Men detta er vel sikkert også Taliban sitt verk! 
 
At Jesus lå i krybba, er også gammalt nytt. 
Men nå med «Hjulkalendern» har jula fått no' trygt! 
Nå sett vi øss og glaner med diger parabol. 
Du ser dein oppå taket der hæin Ola Nordmann bor. 
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