Javel, minister
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Sang, lidt reciterende i metrikken. En departementchef på ministerkontoret på
Borgen med stol,bord og tlf. Der er måske også et stort vindue han kan kigge ud af.
Det er skiftedag og den nye minister er lige kommet til.
1.
Godaften, mit navn er......ligemeget!
-og det' pointen, det praktiske ved det
Jeg er chef for hele departementet
og bestemmer, man kan bare ikke se det
Jeg har Borgens bedste udsigt og kan stå og smile når
de nye ministre kommer, og de gamle de går
Vi har fået et helt nyt hold med ny' ideer og ny' rutiner
Vi plejer nu at land' den med lidt kunst og ny' gardiner
(tager fat om stolen)
Jeg siger: "Javel, minister...prøv taburetten"
(take til pub.) Der er hjul på, så man ka' kør lidt rundt med den
De er altid fyr og flamme, vil igang med alt det nye
men først skal vi jo lige finde et sted hvor de kan ryge
Jeg siger: "Javel, minister...og mens De inhalerer
er hér lidt lovforslag, De kan sidde og signere"
Og så en tur rundt på Borgen for at tælle til 90
det giver arbejdsro til os, der fører politik imens
og si'r: "Javel....javel, minister!"
2.
Og efter noget tid så kommer sagerne
Der er jo altid en ært under madrassen
HerreGud det sker jo når man administrerer
Så' der lige en der lækker lidt til pressen
I såd'n en sag er hele ministeriet jo i samme båd
Men ministeren sidder forrest, i den ende der bli'r våd
Der er embedsfolkets pladser i kulissen ideelle
Vi gasser lidt og kalder det for oplyst embedsvælde
Kan evt. bruge telefonen til en samtale med den afgående minister.
Og si'r: Farvel minister, og tak for alt
og tænker: Godt, man ikke er folkevalgt (holder hånden over røret)
Der' et hav af receptioner i kontorerne de bytter
Jeg har siddet her ved skrivebordet siden Poul Schlüter
og sagt: Farvel, minister...forhåbentlig på gensyn! (lægger røret på)
Jeg' ikk' for fin til en smule høflig hensyn
Jeg kalder aldrig ved navn, for de skifter sig tit
Og for at sige det som det er: Det er nok de kender mit
Farvel minister...og goddag til den ny!

