GRÅBRUNGRÖN (GrBrGr) BALLAD

Inte sen Karl den XII:s sista dagar hade vi sett en sån armé
med stridströtta grabbar med mössorna på sné.
Förr kunde du få buren för ett okvädesord eller tre,
men så blev buren bommad och lika bra var de´,
var de´, var de´.
Själv ryckte jag in i lumpen 1976
och tyckte att det hela mest liknade ett spex.
Jag kunde bädda sängen och hade sett nakna flickor förr.
Jag hade en pinuppa där hemma på min garderobsdörr,
min garderobsdörr, min garderobsdörr,
på insidan, på insidan, på insidan.

Jag låg nog mer än jag stod och sergeanten skrek sig hes
och ville ha ut oss från luckan där vi snarkade och fes.
Käket det var stabbigt och matsmältningen tog tid.
Som ung soldat så var jag alltid rustad till strid,
rustad till strid, rustad till strid, rustad till strid.
Som ni förstår av texten så var jag väldigt lat.
Men ändå så dög jag som kanonmat!
Vi tolkade efter traktor i långa långa led
och med största förhoppning att inte mejas ned,
mejas ned, mejas ned
av bakomvarande fordon för där kom traktor, på traktor, på traktor
på traktor, på trrraktorrrr…

Alla lärde sig nåt i lumpen, någon att röka hasch
eller spela halvdöd på sjukan vi hade alla sett M*A*S*H!
Jänkarna dom vet minsann vad dom gör.
Hamnar du på deras fältsjukhus så aldrig att du förblö´r,
att du förblö´r, att du förblö´r.
Vi fick lära oss att lede Fi kommer ifrån öst
och att Nato-alliansen är demokratins röst
som hjälper oss att bevara vår neutralitet.
Är detta sanning, ja, vi skålar för det,
skålar för det, skålar för det!?

Nuförtiden är det militära inte längre killarnas grej
Ute på kaserngår´n kan du träffa ditt livs tjej,
med mjuka kullar på bröstet och som doftar parfym.
Bju´ me´na till markan låt´na få bästa menyn,
bästa menyn, bästa menyn!
Men sitter du och deppar och tycker att allmän värnplikt är skit
så skyll då på Napoleon, det var han som baxat hit!
Han såg väl nåt heroiskt att dra ut i fält
och sova under bar himmel eller ligga i tält.
Ligga, ligga, ligga-ligga, ligga-ligga-ligga i tält, i fält…uniform.
Ingen pyjamas där inte!
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