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1.  

Det er ikke til at se hva'  

der er opad eller nedad  

eller udad eller indad eller hva'  

For jeg knokler hele dagen  

her er ISO nemlig sagen  

hele hurlumhejet startet blev af vores direktør.  

Det er ikke til at se det,  

hvis man ikke lige ve' det  

for han er en rar og meget venlig sjæl  

Hvad gør det at jeg er lunken  

jeg har styr på hele bunken  

det si'r vores dirk'tør da ofte til sig sæl'  

Det her ISO bør man dyrke,  

det gi'r sundhed, det gi'r styrke  

og balance si'r han, sikke noget pjat.  

Jeg har ganske mistet modet  

jeg har nemlig stå't på ho'det sid'n sidste år  

nu'r jeg svimmel og jeg synes bare at  

nu'r det ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

men vi ska' jo ha' ni tusinde og et  

Hvis vi får certifikatet  

så har vi jo vist formatet  

Hvis vi dumper, så er alting lige fedt  

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

så vi knokler løs med ni, nul, nul og et.  

2.  

Det er ikke til at se hva'  

der er opad eller nedad  

eller udad eller indad eller hva'  

Og jeg læste og jeg søgte  

båd' med lys og os' med lygte  

efter svaret, som sku' vær' i ISO ni, nul, nul og et  

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ved det  

men det kom alli'vel så'n lidt efter lidt  

Vi blev sat i grupper sammen  

nu sku' alt vær' fryd og gammen  

det sa' vores dirk'tør for han had' lyset set  

Vi skrev mange procedurer  

med en masse krummelyrer  
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og vi sled og slæbte, både dag og nat  

Vi skrev osse instruktioner  

båd' for mænd og os' for koner; alt sku' med og  

bogen voksed', men jeg synes bare at  

nu'r det ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

vi er nå't til side tusinde og et  

Vi ska' osse husk' at klare  

de her spørgsmål at besvare  

jeg tror mindst, der er hal'anden million  

Det er ikke til at si' det  

hvis man ikke lige ved det  

men det hedder vistnok selvevalution.  

3.  

Det er ikke til at se hva'  

der er opad eller nedad  

eller udad eller indad eller hva'  

Hvor er det om kalibrering,  

registrering, auditering,  

det om statistik og politik og dokumentation.  

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

det var det vi fik som deres konklusion  

Hvad gør det at bogens fædre  

de ved mer' og de ved bedre  

for det er der, jeg vil gerne væd' en million  

Det her ISO har vi prøvet  

vores kraft er blev't berøvet  

og tiden, den gik godt med alt det pjat  

Jeg har ganske mistet modet  

jeg har nemlig stå't på ho'det sid'n sidste år  

nu'r jeg svimmel og jeg synes bare at  

nu'r det ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

vi er sammenbrudte efter den salut  

Vi må ikke hæng' med ho'det  

vi må ikke tabe modet  

si'r dirk'tøren: I har alle fut og krudt  

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

jeg syn's mest vi ligner ni, nul, nul og slut.  

 


