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Melodi: Admiralens vise (Pinafore)  

 

Som ung ingeniør ble' jeg ansat her  

til at arbejd' med ny teknologi især  

Min flip var hvid og mit smil var stift  

og jeg arbejd' energisk på at få et lift  

KOR: og han arbejd' energisk på at få et lift  

Fordi jeg arbejd' hårdt og holdt min mund  

så endte jeg som direktørens højre hånd  

KOR: Fordi han arbejd' hårdt og holdt sin mund  

så endte han som direktørens højre hånd.  

 

Som tiden gik ble' min afdeling stor  

og jeg blev chef med et stort kontor  

Jeg tromled' no'en, men tænkte kun på  

om før pensionen jeg sku' målet nå.  

KOR: om før pensionen han sku' målet nå  

Fordi jeg kendte vejen til kors og bånd  

så endte jeg som direktørens højre hånd  

KOR: Fordi han kendte vejen til kors og bånd  

Så endte han som direktørens højre hånd.  

 

Og jeg steg højt i vor organ'sation  

for på toppen ska' der altid sidde no'en  

Holdningsmæssigt var jeg ganske slap  

jeg kontrollered' og laved' ellers ik' et klap  

KOR: Han kontrollered' og laved' ellers ik' et klap  

Fordi jeg var bureaukrat med konservativ ånd  

så endte jeg som direktørens højre hånd  

KOR: Fordi jeg var bureaukrat med konservativ ånd  

Så endte han som direktørens højre hånd.  

 

I kolleger her som gerne vil op  

på vor virksomheds allerhøjeste top  

flyd med og følg kun disse råd:  

Hold kæft og læg jer aldrig ud med no'en  

KOR: Hold kæft og læg jer aldrig ud med no'en  

Lad de andre slås og find jeres venner  

så ender I som direktørens højre hænder  

KOR: Lad de andre slås og find jeres venner  

så ender I som direktørens højre hænder  
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