
⦁ Välkommen tillbaks intressent
att höra min vårdikt på ”ent”.
Det var jobbigt att vara skribent,
men till slut gick det få den på pränt!

⦁ Kommunen vår är tryggt solvent
och sköter väl var resident.
Vi får ett sjukhus eminent
i centrum här som komplement

⦁ Men stackars Landstingspatient 
som snabbt behöver få en stent,
på Karolinska sätts på vänt.
Ett bygge helt inkompetent.

⦁ I Väsjön byggs nu med segment. 
Och Häggvik planläggs excellent.
För varje bostadskonsument 
blir detta då en bra present

⦁ Men, frågar jag dess producent;
Finns ännu något dokument
hur många säckar av cement
som krävs för detta fundament?

⦁ Skip-Stop! Vad var med det bevänt?
Tåg som till Häggvik ej anlänt
och Rotebro intermittent
är som idé ej evident.

⦁ Men, vår kommun blev opponent 
till detta dumhetsmonument
och gav vårt Landsting argument
att stoppa sitt experiment.

⦁ Vi vill ej bli nå´n exponent
för våld och tjuvars instrument.
Sätt kameror nu permanent
på Edsbergs torg helt konsekvent. 
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⦁ I Syrien ett storkrig är farligt moment.
Och Ryssland på Krim är en fast pretendent.
Blir Gotland för dom nästa additament,
kan Nato då kanske bli vår kontrahent.

⦁ Hur blev vår värld så turbulent,
där krig och fasor länder bränt?
Men finns där ett incitament
att fredens dörr snart står på glänt.

⦁ Och Brexit, nästa års event 
är inte så intelligent.
Det svider med sån´t parlament.
Men skyll på egen röstprocent.

⦁ Och ”Mee Too” blev ett element 
som nu löst upp ett sediment
av gammalt snusk så resistent.
Men drabbat låg som hög regent

⦁ Än avgår direktör, än en docent.
För varje dag vi väntar spänt;
Vem blir nu nästa delinkvent?
Se till du ej blir respondent!

⦁ De aderton var förr rätt okänt. 
Nu har de raskt blitt ganska ökänt.
Finns någon kvar som är potent
att vara prisdistribuent?

⦁ Att Våren blev sen, det är känt.
Men kylan nu fått konkurrent.
Och låt oss då bli abonnent
på värmen som ligger latent.

⦁ Så fira den Valborg som hänt
med skönsång till elden vi tänt.

2



Vi hurrar för Vårens advent 
och ljuset som nu återvänt!
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