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Emne: Minus rente - version 2 +

Minus rente: version 2.
Her den anden dag, forleden
da indløb SMS beskeden
Danske bank giver minus rente
men det er vel hvad man kunne forvente
bestyrelsen skal da have en højere gage
så de kan sætte endnu en stor bil i garage
hvad skal man gøre i sådan en situation?
spurte jeg min kloge kone
hvad med at tænke du ud af boxen
sådan du ved, lidt mere voksen!
nu har vi i mange år gået i vores barnetro
og sat pengene ind på en opsparings konto
de skriver at man skal lægge pengene på hjemme adressen
men der kan ikke være flere inde i madrassen
kontoen står stadig i max plus
og det er altså ingen fidus
men vi kan da ikke ha at indtægten skal stå at skrante
henne i banken til minus rente
her har vi gået og spinket og sparet
vi føler os godt nok lettere narret

alle ved da at det er godt med en buffer
men lige nu føler vi os som et offer
så vi købte en lejlighed i Qatar
sådan en i ved, med alt inventar
der er måske lidt for varmt, bevares
men vi kommer der kun om vinteren så det kan godt forsvares

nu kan man vel ikke fortænke
banken i at give minusrente
bestyrelsen skal da ikke lide
der er jo dem der få det til at glide
bestyrelsestoppen har meget dyr viden
så man slagter da bare nogen længere nede af pyramiden
på den måde går det op i et ”hele”
uden at den danske bank bliver nødt til at dele
nu har vi så besluttet
helt at forlade pengeinstituttet
vi opretter en konto nede i Schweiz
så kan den danske bank ryge og rejs
hej hej nu smutter vi ned til bjergene
fordi vi ønsker ikke at opfylde kravene
hun sidder allerede klar i bilen, Bente
bare fordi Danske bank giver minus rente.
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En HELT anden ide er: Man ser en kvinde i HØJE stiletter der stavre rundt i et studie (TV Avisen dr 1) foran
nogle kæmpe billeder og fortæller om hvordan Corona virussen bredte sig rundt i Alternativet, øhh, fra Kina
til resten af den globale verden.
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