
Anden, Skal Du Ha' Den I Fregatten?
Nr det frste skib skal sejles ud p krlighedens hav
s m du som styrmand vise at du har det rette tav 
nr du henter tsebarnet er du hflig og galant
og nr hun snakker m du godt se ud som om det interesant
det forventes du gi'r middag og en bif-tur hrer med
og s flger du madamen hjem til hendes lejlighed
nr du s har fet en drinks og spurgt vil du gerne ha jeg blir
og hhun starter p den gamle sang: jeg er ik' som de andre pig'r 
s det lige her du sig'r

ska du ha den i fregatten?
jeg ka kre hele natten
helledusseda sig du bare ja
kan det virk'lig vre s svrt
ska du ha den i fregatten
er du klar og ka du ta' den
s det op til dig 
om du li'som mig
er med p lidt af hvert

si senors

det kan vre tsen sprller og mske hun rber op
men der kender jeg et trick der hurtigt fr hende til at stop
med lidt vilje og en skalle samt et lille stykke snor
er du klar til at gi' den gas nr du har sagt de seks sm ord
skal vi ta dem hjt i kor

ska du ha' den i fregatten 
jeg ka kre hele natten 
det gr ik' spor nas
der er masser af plads
la' os se at komme igang
ska du ha' den i fregatten 
er du klar og ka du ta den
s det op til dig 
om du li'som jeg 
er p ram og shang

s ka' du lr' det

nr du bare gr som jeg har sagt vil jeg de min gamle hat
p at det er ganske sikkert at i fr en festlig nat
og nr du vgner op i morgen og der lugter brunt og brndt
og nr truntepigen halter ved du nok hva' der er hndt
det er her hun hvisker spndt

jeg vil ha' den i fregatten
jeg ka' kre hele natten
og den halve dag 
la' os fyre den af 
det' det eneste der dur
jeg vil ha' den i fregatten
jeg er klar og jeg ka' ta' den
s det op til dig 
om du li'som jeg 
er med p en ekstra tur
ja nu det op til dig
om du li'som jeg 
er med p en ekstra tur

oll!
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