
1.
Du kære Per, med fest og flag

er barskt et hjørne rundet,
vi fejrer din 70 årsdag,

en sang er velbegrundet.
Fra jeg fødtes her på Jord,
var du kær som storebror.

Tænk min lykke blev herved,
på dig jeg bare sked !

2.
Endskønt at jeg var uhumsk streng,

du gav mig kys på kinde,
for du var en tålmodig dreng,

hvor kærlighed stod inde.
Nu til dags jeg stadig tror,
du er sød som storebror.
Per, vi to vil aldrig slås
trods år imellem os.

3.
Da du fik bo i Hillerød,

var weekend nok det bedste,
for du var morgenfrisk og sød,

når dig jeg måtte gæste.
Mælk vi sammen kørte ud,

hele byen stod for skud.
Søndag - Biffen kunne ske

og bøffer på Mac D.

4.
Til dig at ringe blot jeg kan,
hvis livet trods mig byder,

men Per, det var lidt slendrian
ved fars den gamle flyder.
Jeg i væggen kørte den,
skideballe lød såmænd.
Tage skraldet der for mig

du ville ikke nej !
.

5.
Du med Susanne hygger dig,

og du for børn har næse,
så Harald fik slet ikke nej,
da cross han ville fræse.
Per, på banen er det fedt
på din søn at heppe lidt.

Når han kværnen giver gas,
du griner veltilpas.

6.
Se Per, du bruger meget tid

til daglig på kontoret,
en arbejdshest så fuld af flid

om dig er lige ordet.
Meget bedre fra dit fag
bliver nu at slappe af.

Weekend ud i frisk natur
du nyder campingtur.

7.
Når du af indre hidsighed

til tider koger over,
så tænker alle: Fald dog ned

din gamle sure sjover !!
Men bag råb og hvasse ord

lurer kærligheden stor.
Per, det sker dog gang på gang

du viser temp’rament.

8.
På Grillen smutter du forbi
og snupper dig en Hotter,

du glad for mad med garanti
ved disken kækt dig flotter.
Skønt Susanne sit har gjort
og din knudepakke smurt.
Til en Hotdog altid plads

du levner veltilpas.

9.
Med alkohol at styrke sig

var intet før at gøre,
til sprut er altid takket nej

til dagen du blev 40.
Per, du efter denne tid
har haft på en lille skid.

En gewesen er at få
til tider helt o.k.

10.
For morbror Ib er Allan glad,

det samme gælder Birke,
og kommer du i vores Stad,

det glæde vil bevirke.
Højt humør og sjov halløj -

klæder dem i modetøj.
Per, hvor er du bare sej,

de begge elsker dig.

11.
Tillykke med din fødselsdag

til storebror skal lyde,
at nu du er en ældre sag,

70 år skal betyde !
Højt Hurra er vores mål,
kære Per, for dig en Skål.

Du som gammel gubbe må
nu livet vel forslå !

Kærligst og Tillykke
ønsker på dagen

din nærmeste familie

Mel.: Bamses fødselsdag.......
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