
 
 

 

 

 

 

Den mannen vi firar idag är värd sin vikt i gull 

Och det vill inte säga lite, med tanke på hans hull. 

Han är en man med goda egenskaper i sitt bagage 

då han hjälpt till med flyttning, reparationer och bygge av garage. 

För när man ber honom om en tjänst 

är det sällan fel på varken ork eller spänst. 

 

 

 

 

 

Vi har känt André ändå sedan våra pojkar var små 

och André var i försäljningsbranschen redan då. 

Din övertalningsförmåga har nog gjort stora under 

när du sålt bilvax mm till Norrbottens alla kunder. 

Ja, du kunde få den mattaste billack att glänsa 

och därmed hade du kundens plånbok länsa. 

 

 

 

Under åren har en och annan kortlek blivit nötta 

för på kortspelande har vi aldrig blivit trötta. 

Att han sen inte blivit 1:a på kvällens Hängme´-protokoll 

spelar nog för honom inte så stor roll. 

Under dessa kvällar dricks det både whisky och likör 

men för Andre´ till dagen efter, ingen skillnad det gör. 

Andre´ han behöver mycket mer för att han ska bli slagen 

till skillnad mot vissa andra som ligger hela dagen. 

 



Vi fyra drog iväg till Haparanda Stadshotell 

för att slå oss lösa och roa oss en kväll. 

Innan vi sen till dansen gick ner 

hade Andrés grogg inte bara blivit en, utan fler. 

Bara äldre män i lokalen fanns 

så jag blev glad då du bjöd upp till dans. 

Men de blev ingen större fröjd 

då jag inte når upp till din höjd. 

Då musiken ur högtalarna ljöd 

ett par decimeter över golvet jag flög. 

Att dansa med dej var onekligen tufft 

då du krama mig så jag fick ingen luft. 

Det blev inga fler danser med dej 

nästa gång var jag klok nog att tacka nej. 

 

 

För några år sedan ville André bli som andra lulebor 

drömmen att få äga en egen båt blev allt för stor. 

En skärgårdstur vi hann med öoch det var ju kul 

men André skall nog hålla sig till sånt som går på hjul. 

För när han sen i Bensby hamn ankrat sin båt 

ringde någon och sa att den blivit allt för våt. 

Mycket abrupt hans båtdröm sluta 

för under ytan låg nu hans skuta. 

 

 

Nä, det där med båtar det är nog inte din grej 

och det har nog gått upp för dej. 

För när jag nu detta skriver 

en egen däckfirma du bedriver 

Ja, André , han är ju inte helt väck 

det finns annat att sälja än däck. 

Så nu när solens strålar börjar gassa 

säljer du solglasögon för att dryga ut din kassa. 

 



 

 

 

Ja, möjligtvis är det så att du vill ha mera klöver 

men vi tror inte det är vad du behöver. 

För när du nu fyller 40, så tänkte vi som så 

att du är gammal nog för att veta vart skåpet ska stå. 

 

 

 

 

 

 

GRATTIS ANDRÉ ÖNSKAR 

Vigdis & Tord 

Tony & Lotta  
 

 


