
 

Mel.: Min Amanda var fra Kerteminde..... 
 
Kære gæster, jeg er fødselaren, søde Oscar runder nu 70, 
men jeg frygter her blandt hele skaren, I om mig er ikke skrevet vers. 
Derfor jeg lidt ros som dygtig digter har på versefødder skrevet selv. 
:: Håber ikke Jeres stemmer svigter, og at alle keder sig ihjel. :: 
 
Efter fest og glæde her på Kroen, er mit mål en ganske ny mission, 
på et driverliv der har jeg troen, nu går Oscar nemlig på pension. 
Hver en klink jeg hæver fra etaten, er fortjent til allersidste mønt. 
:: Helt på røven ender sikkert staten, når min store hvile er begyndt. :: 
 
Jeg har knoklet i mit liv som maler, givet arbejdsdage flot kulør, 
mine farver aldrig var skandaler, jeg er nemlig ingen amatør. 
Hvert et penselstrøg dog bare slutter, Oscar gider nemlig ikke mer’. 
:: Jeg på fed pension i stedet smutter, bare slendrian jeg forudser. : 
 
Hvis på langrend jeg en tur i Norge står i fjeldet ud på mine ski, 
bliver dagene som ældre sjove, sne og landskab har min sympati. 
Og til sommer er det campinglivet, hvor med Hanne jeg vil tage tørn. 
:: Vi skal hygge os så ganske givet ikke mindst med vores børnebørn. :: 
 
Jeg er flink en fyr, som Hanne siger, super gavmild af min sjæl og sind 
og så tapper som en gammel kriger, jeg vil ikke bare kradse ind. 
Skønt en nærigpind, (det siger Hanne), hun af mig får lutter søde smil. 
:: Og hvis jeg så får en skideballe, har jeg trøsten i min Opel-bil. :: 
 
Vask og strygning gennem arbejdslivet har jeg fået 47 år, 
jeg har aldrig været pivet, tak for alt min kære kone får. 
Ekstra service nu hos Hanne hjemme, vil jeg bare nyde rigtignok. 
:: Som min kære kone må fornemme, så forventer jeg en dygtig kok. :: 
 
Her for Oscar nu I kære gæster, fat om glasset og bring mig en skål, 
vi skal hygge os, imens vi fester, sjov og latter er et fælles mål. 
Jeg har glædet mig til fødselsdagen, pakke gaver ud er altid fedt. 
:: Gid for mad og vin at I har smagen, tak for ordet - jeg er næsten svedt. :: 
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