Når man har haft rigtigt mange fødselsdage
er der noget der er værd at passe på
det er hverken gaver eller føs´dagskage
det er det man sjældent får når man er grå
Det er det man helt har glemt der eksisterer
det der tidligere var livets eliksir
det er romantik og flirtende manerer
eller ligeud: så er det sex og lir
Der er ingen tid at spilde og man risikerer nemt
at selv forspil blir´ for meget, pludselig er alting glemt
Så hvis chancen pluds´lig er der er det bare at slå til
og så håbe på man husker hvad man skal og kan og vil

Nu i sommers var vi ude for at hygge
jeg fik hummer, Ole fik en ret med laks
godt med hvidvin, meget tæt på ægte lykke
og i taxaen så jeg godt at han var vaks
Vi kom hjem og tænk så sag´ den søde Ole
at han lige ville si´en lille sag
at han godt ku´ li´ mit hår og at min kjole
faktisk sad så godt på taljen og min bag
Og så sagde Ole også, at nu ville han til ro
og han syntes jeg sku´ komme for at vi ku´ blive to
Så jeg sagde” Ole , ja det blir´ så dejligt og så rart”
kom af tøjet og krøb ind til ægtemanden i en fart.

Ole sagde : ”Skat, nu har jeg en begæring”
og så rødmed´ jeg og tænkte :” det blir godt”
”Du skal udfylde en samtykkeerklæring
husk at læse det der også er med småt”
”Jamen Ole er det egentlig så vigtigt
vi har været gift i 35 år”
men med Ole der er alting ret forsigtigt
ikke mindst på lagner og på pudevår

Jeg sprang ud af sengen skønt jeg eg`ntlig syns han var lidt dum
mine læsebriller lå ude i bilens handskerum
Jeg ku virklig´ mærke vildskab og min inderste natur
så hvem regner det for noget med et løb i bar figur.

Jeg fandt brillen, tog dem på og låste bilen
satte kursen imod døren i en fart
bag ved hækken der stod naboen med en smilen
” selv med læsebriller er fru Hansen smart”

Sikken fart fru Hansen pludselig ku´ skyde
ind i elskovsreden ” Kom med det papir”
men desværre blev jeg mødt af snorkelyde
det var den nats sjov, som man nu sir´
Der er langt til næste sommer men fru Hansen har gjort sit
der er skrevet en erklæring så nu står det sort på hvidt
at hvis Ole Hansen ellers både kan og vil
er det 24 – 7 , de næste 10 år, aftalt spil

