Prolog til åpningen av fylkesårsmøtet i
Hedmark Nei til EU 17. februar 2018.

Av Sven R. Gjems, Grue
Fra kampen mot pengeulven – eller Canis Lupus Monetær.
Hæffer driver dø ennå på
med denna krigen mot EU nå?
-To gonger har vi da vønni,
så nå må dom full ha skjønni
at dette pæsser itte før ossog 3 gonger tør dom itte sløss!
Slik svarte en solung snedig,-en talsmann for de mangesom hadde sluttet å betale
sin kontingentstøtte i den tro
at seier’n var vunnet for evig
og at Ja-siden lå nede i ro.
-Nei, hadde det vøri om støtte
tel kamp mot ulven i Hedmark
da skulle du fått, dæven døtte,
medlemskapspenger i bok og bøtte!
Men med EØS-avtala er vi da trigge
og kain velstand’ fortsatt bigge?
Nei, gode venn, der tar du feil!
Vi lever i ulvetider, det er så
men nå tenker jeg faktisk på
rovdyret «Canis lupus monetær»
som er ute og vil ete seg svær, godt gjømt bakom busker og trær.
Og denne er en avart av samme bolk
og ofrene er utkant av småkårsfolk –
for ved EØS skal de stjele vår kraft
og suge ut gamle Norges marg og saft.
Derfor trengs «Nei til EU» her så visst
-For nå jager EU-ulvene med list!

Akkurat nå foregår det stygge saker
regjeringa vil underlegge oss ACER –
og stemme oss inn i energi-unionen
tross folkeviljen og takt og tonen.
På Stortinget sitter det underlig nok
mange som kan velge «ulvehiet» i flokk.
Brått var det den unge solungen sa:
-Er det virkelig slik det står’tel da?
Da var det jamma bra at du sa i fra –
Du får komme med medlemsboka di da
fær slikt skær vi da itte ha nåe ta!
Ja, brødre og søstre, vær på vakt
hold kruttet tørt og skansen intakt!

