
    

 

 

Nå er vi samla til nytt julebord 
med smalahoved  og pils på vårt bord. 
Og med akevitt som sentrum på jord 
- er det her tingene skjer. 
Og vi spiser og skåler og synger og ler 
- for vi trives så godt her på fest! 

 
Det hevdes vi drikker og lager my' styr, 
og spiser som okser og glefser som dyr. 
Men dette er rykter og kun eventyr 
fra folk som ikke har stil. 
For, her hos oss - er det latter og smil, 
- selv om vi krangler i blant! 
 
Og i Snippen kunne ingen forstå 
at Sofienberghjemmet sku' bygges på. 
De kjempa i mot, men de ble for små 
mot fiendens overmakt! 
Men ennå har Snippen sin sol og sin 
 prakt, 
- og de eldres med stil der i gård´n! 

 
Og jeg husker alt bråket om noen få trær 
som skulle hogges ned utenfor her. 
Da våkna folk opp og danna en hær 
til kamp mot slikt barbari! 
Men nå er vi på fest, og nå har vi fri, 
- og bak Snippen hersker det ro! 
 
(Ja) Skandaler har blitt Norges nasjonal- 
sport, 
med Kværner og Røkke og Romeriksport. 
Og alle krangler om hva som er gjort, 
og hva som er rett og vrangt. 
Men nå er vi på fest, og godtar så mangt 
når det er fest her hos oss! 
 
I fjor ble det hevda at Velet har blitt 
en konfliktskaper med radikalt snitt. 
Og bor du i trehus er blokker no’ dritt 
som truer Løkkas idyll.  
Men nå er vi på fest, og godtar litt fyll. 
- Og vi er rause med slikt hos oss! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regjeringer kommer, regjeringer går... 
Hos oss er det kun fornuften som rår. 
Så vi syns det er trist at ungene får 
en skole som er så slett. 
Så nå busser vi barna i øst og i vest, 
- og det løser problemet for oss! 

 
At det finnes en verden der ute et sted, 
er alltids noe vi kan leve med. 
For her er det pent, her er vi i fred 
fra krig og sult og fra nød. 
Og her er vi grønne, og her vi rød, 
- så moralen er høy her hos oss! 

 
Nå her i aften er det tiende gang 
At smalahoved er vårt traktement. 
Så sauer som før var ute og sprang 
har endt sine dager her. 
Kun Vossakorv er for den som er sær 
og som ikke forstår seg på mat! 
 
Men nå før jeg slutter, så sier jeg skål 
for de som fikk denne festen i mål. 
Og takk til dere som utstod mitt gnål 
med mine innfule sprang. 
For selv om sangen ble alt for lang 
- kan nok resten av festen bli bra! 
 
Kurt Evert Stenbakk 


