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Trøstespisning II
I dag, mandag, bringer Reuters nyheden om, at denske
bagere har øget omsætningen med 78% siden lockouten mod lærerne blev indledt
i sidste uge.

Sangen til KL fra kreds 44

Det går næsten altid galt,
Når vi forhandler sammen.
Parterne begynder at slås.
Vi er slet ikke enig’
Men lidt sure på hinand’n
Til sidst - - - lockouted’ I os.
Omkvæd:
Det’ os, der står herud’ og banker på
Og be’r jer om at prøve at forstå
Vi vil så gerne lave kvalitet
Det er vores højprioritet
Sig det’ okay og luk os ind
Vi mødte jer fra start med åbent sind
Konflikt med KL – det er, hvad der sker
Men lov os, at det aldrig vil ske mer’
Det er så let at komme galt af sted
når man skal rumme skolens børn.
Professionelle – prøver vi at vær’
Så overlad til os at ta’ den tørn

Corydon: Intet indgreb så længe
lockouten er sjov og hyggelig
"Der er planlagt så mange
sjove og anderledes aktiviteter
for børnene,
børnene så skal vi ikke lige
vente lidt før vi griber ind?",
spørger finansministeren retorisk
"Solen skinner og folk laver
gak og gøgl i gaderne. Lockouten er jo en slags livsbekræftende pinsekarneval, bare
uden de tykke, afklædte mennesker. Hvor stor en lyseslukker ville jeg være, hvis jeg
stoppede det lige nu", smiler
finansminister Bjarne Corydon.
At KL endvidere sparer adskilli-

ge millioner på lockouten er
også 'herligt', mener han, men
det er ikke det væsentlige:
"Der er så mange spændende
aktiviteter, som pludselig samler
børn, forældre og bedsteforældre, mens sommeren langsomt
kommer til landet. I bowlingcentre og i bagerier bobler en
fantastisk livsglæde og der er
en helt særlig ånd, som alle
børn og barnlige sjæle vil huske resten af deres liv", smiler
den store mand og smider sit
trumfkort:
"På mandag er der gratis is hos
Oswalds Isbar på Værnedamsvej. Mon ikke mange børn gerne vil have gratis is?".

Det er altid det samme der sker
De tomme ord – bli’r flere og fler’
Og så glemmer man alt om go’e manér’
Omkv
Det’ os, der står herude og banker på
Og be’r jer om at prøve at forstå
At forbered’lse kræver megen tid
Og sig så ej vi ikk’ laver en skid!

Hyggeonkel corydon
Kilden til historien er http://m.heltnormalt.dk/
dforsiden/2013/04/06/132500
Lockoutavisens redaktion sværger, at informanters mailadresse ingensinde vil blive videregivet til CIA, eller til portugisiske slavehandlere, eller anstrengende mennesker i det hele taget.

