De tyve tønderland.

Min kone og jeg vi er nu flyttet hen
Og bor her på alderdomshjemmet
Og nok er jeg gammel, men trives såmænd
Med valget, har I vel nok fornemmet.
For de kvinder som jeg jagted´ heftigt før
Ja, nu bor vi alle sammen dør om dør
Dem jeg aldrig før fik scoret
Sidder nu ved middagsbordet
Og gi´r udtryk for, jeg er en stor charmør!

Jowjow, jeg er gift, men min kone har få´d
Problemer med synet – hvor ked´ligt
Men jeg må erkende, det´ oss´ godt for nog´t
For så bliver´ det hele mere fred´ligt.
Hun har altid været frygtelig jaloux
Havde øje for mit mindste rendes vouz
Nu´ der frit slag til at spille
jeg skal bare kigge stille
Så´ det ikke noget, hun kan checke nu.

De dejlige piger, der passer os her
Gir´ glæde og omsorg og latter.
Når de hjælper konen, så sidder jeg der

Og tænker på…..... – det ku´ vær´ min datter !!
Er det utroskab, hvis jeg nu bli´r lidt tændt
på en fyrreårig sosu-assistent?
Men så snart de ser sig tru´de
Vasker de med kolde klude
Og det kan de sgu da ikke vær´ bekendt.

Når vi holder fester og får os en snaps
Ja så er der gang i hr Hansen
Og kvinderne stimler omkring mig – og HAPS
Ja så skal vi ud og træde dansen.
Jeg er nærmest plejehjemmets Fred Astair
Og på dansegulvet er jeg populær
For jeg svinger hver en pige,
Men jeg nænner ikk´ at sige
at min stepdans bare skyldes slatten blær!!

Min kone hun sir´ , at hun ikke forstår
At kvinderne flokkes omkring mig –
Er det mon mit smil og mit grånende hår,
Der gør, at de pluds´ lig står på spring? Nej –
Se, jeg har min egen lille hemlighed
-

Og så hemlig, konen ikke kender te´d

Det er ikke sex-appealen
Nej, jeg kør´ viagra-stilen
Det er stedets kvinder ikk´ forvænte med!!

Så rygterne flyver, og alle har hørt
At jeg yder service til enker
Jow, brysterne hænger – men kødet er mørt
Ja, undskyld, men det er såd'n jeg tænker!!
Jeg har hjemmets sidste stive tissemand
Og jeg syn´s jo, man bør hjælpe, hvor man kan
Det er ikk fordi jeg svigter
Nej – jeg passer mine pligter
Når jeg hjælper ældre kvinder i vort land!!

