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Regionpolitikern var deprimerad 
Tyckte allt var trist och grått 
och fult 
Och väljarna och vården 
kverulera 
Över alla hennes bra beslut 
Då stannade hon upp och ställde 
frågan: 
Vad vill väljaren? Va vacker och 
fri! 
Och plötsligt hade hon sin nya 
slogan: 
Vår region has free plastikkurgi 
 
Flytta lite hit. Flytta lite dit 
Lossa och lyfta och trimma och 
dra 
Suga lite här. Spruta lite där 
Patienten, kirurgen och alla mår 
bra 
Inget antidepp slår en fyllig 
läpp 
Gamla och unga är välkomna hit 
Pigga, glada bröst är din bästa 
tröst 
We have free plastikkirurgi! 
 
Så man fick slänga ut alla dom 
sjuka 
Och skriva upp en ny vårdgaranti 
Vi ska hjälpa alla som är fula 
Inom fyra veckor lovar vi 
Och vi ska renovera på akuten 
Och lovar väljarna att innan jul 
Ska man få bedömning på minuten 
Om man känner sig akut ful 
 
Flytta lite hit. Flytta lite dit 
Lossa och lyfta och trimma och 
dra 
Suga lite här. Spruta lite där 
Patienten, kirurgen och alla mår 
bra 
Är du lite låg? Varför psykolog? 
Gamla och unga är välkomna hit 
Satsa en miljon på en snygg 
region 
We have free plastikkirurgi! 
 

 
 

 
 

Så man fick öppna flera nya 
sjukhus 
Och BNP gick upp 100 procent 
Politikern gick runt i ständigt 
vårdrus 
Och blev vald till årets 
vackraste i Hänt 
Plastikkirurger kom från hela 
världen 
Så patienten kunde vara trygg 
Befolkningen skar ner på 
alkoholen 
För nu drack ingen sprit för att 
bli snygg 
        
Men så en vacker dag var alla 
vackra 
Det fanns inte en enda som va 
ful 
Så alla nya sjukhusen fick 
stänga 
Kirurgerna blev hemlösa i skjul 
Så politikern började att lobba 
Med hjälp av några smarta 
tidningsmän 
”Att vara ful det är det nya 
svarta”  
Så alla opererades igen! 
 
Flytta lite hit. Flytta lite dit 
Lossa och lyfta och trimma och 
dra 
Suga lite här. Spruta lite där 
Patienten, kirurgen och alla mår 
bra 
Lyfter du din rumpa så bjuder vi 
på skumpa 
Gamla och unga är välkomna hit 
För bröstkirurgi är en 
tillväxtindustri 
We have free plastikkirurgi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


