Helgekommentar i Moss Avis 5. oktober 2013

Tuppen og Lillemor
Av Trygve G. Nordby

Tirsdag kveld denne uken var vi vitne til nok en interessant politisk begivenhet i kongeriket
Norge. På samme måte som på valgnatten satt sentrale politikere side om side i Stortingets
vandrehall og presenterte seg som vinnere – enten de hadde vunnet eller tapt.
Men som i fotballcupen kan ikke alle vinne. Noen lag blir slått ut i hver runde. Valgnatten
forsvant Jens, Liv Signe og Audun. Tirsdag kveld mistet Trine og Knut Arild finaleplasser.
Tilbake står Erna og Siv. Politikkens Tuppen og Lillemor. Nesten som i den kjente
barnesangen:
Tuppen og Lillemor
arm i arm går,
Begge er mørkeblå
– nystæsja hår.
Spar ess i ermene,
joker i sko.
Lure kort i lommene
har de begge to.
Oppe på Sundvollen,
pent hånd i hånd.
Prøver de å knytte
1

evig vennskaps bånd.
Men Tuppen er ergerlig:
Ditt språk trenger rens!
Nå får du aldri mer,
rope: Morna Jens.
Du kan’kje holde på som du har gjort,
ikke bruke liksom-peng.
Jeg skal styre politikken,
du Jeppe i baronens seng.
Jeg bestemmer hvilken post du får,
er du snill blir det finans.
Du få’ke danse mer mot høyre,
hvis du vil danse Tuppens dans.

2

Veien mot toppen kan
bli veldig lang
Hvis vi går hver vår vei
nå med en gang
Om timene bare går
– uten no’ nytt.
på Dagsrevyen
- føler folk seg snytt.
Nå må kamelene
svelges på tvers
Kutting av bompenger
settes i revers.
Bak i kulissene,
lurer lille Jens.
Rede til å ta over
- dersom det trengs.
Da kan du fortsette alenegang,
bruke mere liksom-peng.
Jeg skal styre politikken,
uten deg i Jeppes seng.
Jeg tar med meg Knut og Trine,
ingen av dem får finans.
Men de må danse mer mot høyre,
hvis de vil danse Tuppens dans.

Forslag til uthevede sitater:
«Oppe på Sundvollen,
pent hånd i hånd.
Prøver de å knytte
evig vennskaps bånd.»
«Men Tuppen er ergerlig:
Ditt språk trenger rens!
Nå får du aldri mer,
rope: Morna Jens.»
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