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"Tjena assistenten, jo, du fÃ¶rstÃ¥r
Det Ã¤r samma visa idag som igÃ¥r
Jag behÃ¶ver stÃ¥lar till en fika och en macka
FÃ¥r jag loss en tia sÃ¥ ber jag att fÃ¥ tacka
Sociala nÃ¤mnderna, samt lovar och svÃ¤r
Att inte kÃ¶pa brÃ¤nnvin fÃ¶r pengarna", sa Per

"Nix", sa assistenten, hÃ¥rt och brutalt
"Inte ett rÃ¶tt Ã¶re blir hÃ¤r utbetalt
HÃ¤r hjÃ¤lper varken bÃ¶ner eller klagosÃ¥nger
En spÃ¤nn till tunnelbanan och tvÃ¥ matkuponger
Och kommer du imorgon, sÃ¥ kom i nyktert skick"
"Ã„h, kyss du mig i hÃ¤cken" sa polarn Per och gick

Jag mÃ¶tte Per vid tunnelbanestation'
Och sen han fÃ¶rklarat sin situation
Ã…kte vi tillsammans sÃ¶dra tunnelbaneleden
Och kom sÃ¥ smÃ¥ningom till Den Gyllene Freden
Men nÃ¤r vi vÃ¤l suttit nÃ¥gra timmar dÃ¤r
In kommer assistenten som hade nobbat Per

"Tjena assistenten, vÃ¤lkommen hit",
Sade Per och doftade pÃ¥tagligt sprit
"Usch", sa assistenten, men med moderat betoning
"TÃ¤nk att fÃ¥ se Per i denna syndens boning
Vem kunde tro du hade rÃ¥d med sÃ¥n't hÃ¤r?"
"Ã„h, det ska du ge fan", i sa Polaren Per

"Sist vi sÃ¥gs", sa Per, "var jag asocial
Men nu Ã¤r jag hemma i Fredens lokal
HÃ¤r Ã¤r vi alla lika goda ska'ru veta
Magra och tjocka, beniga, feta
Kan du bara prÃ¶jsa Ã¤r du en Ã¤rans man
Och kan du inte prÃ¶jsa sÃ¥ snacka med han"

Och dÃ¤rvid pekade PÃ¤r Ã¥t mitt hÃ¥ll eftersom jag
rÃ¥kade stÃ¥ alldeles
bredvid dÃ¤r. Det var nÃ¤mligen jag som hade hand
om pengarna den
dagen, och fÃ¶ljaktligen bar det sig inte bÃ¤ttre Ã¤n
att...
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Per och assistenten och jag, det gÃ¶r tre
Vi drack pÃ¥ min bekostnad, medborgare
SÃ¥ Ã¤r det nÃ¤mligen inom det sociala
"Kan ej den ena, fÃ¥r nÃ¥gon ann' betala
Det gÃ¶r detsamma vem som blir finansiÃ¤r
Men skÃ¥l fÃ¶r kapitalet" sa polaren Per
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