Sang til Passagerforeningens generalforsamling d. 20.3.15
Mel. En sømand har sin enegang

1.
Bornholm er nu i bølgegang
i luft, til lands og vands!
Og derom denne lille sang en ø fra vid og sans!
Thi der er lavet et forlig,
som gør os meget ondt!
Det skaber meget bryderi,
som ikke er så sundt!

5.
Vi husker, at der var engang,
hvor afgangstid lå fast.
Men ved et lille ”changement”
nu denne regel brast:
Man sejler før, at ingen skræk
en vinterbader får,
når bølgerne fra færgers hæk
mod svenskekysten går!

2.
Nu skal vi gå den skæve gang,
når DAT os af har sat,
for vejen er nu blevet lang
bagagen at få fat
Og prisen nye højder når
for vores pendlerflok.
Mon ikke Magnus snart forstår,
at vi har fået nok?!

6.
Om taksternes forretningsgang
med rette siges kan:
De varme landes færgesang
slet ikke holder vand!
Nej, hundens hale – bid for bid på foderlisten står,
så ”skibets hund” om føje tid
en flosset ende får.

3.
Skal vi så bruge togafgang
udi vort naboland,
bli´r IC-færd mod Dannevang
minsandten lyst i band!!!
At man ser stort på vor komfort,
det er et sidespor!
Ja, Pågatoget er en tort,
som får vor silkesnor!

7.
Men midt i al tilbagegang
støt står vor Anker-mand.
Han er vel vores supplement,
en knippel veteran!
Næh, Povl, som ser på solen ud,
skal lukke dampen ned !!!
Farvel turismeoverskud og tyske gæster med!

4.
Men bilen får vi så i gang
og tidsnok når ombord.
Dog plads ved dørene er trang hvad med en jordemor?!
Bornholmerne må slanke sig
før hver en færgetur;
man bli´r skam hjulpet godt på vej
af statens sparekur!

8.
Bornholm vil gå sin enegang
i luft, til lands og vands!
Vi synger ingen svanesang;
men med vor sunde sans
vi slås for færger og forlig,
som vender ”skudan” rundt,
til bølgegangen lægger sig,
og øens liv bli´r sundt!

PLN, d. 10.2.15

