
Pensjonistvask 

Som pensjonist har jeg det kjekt 

For jeg har så mange slags prosjekt 

Så dagene de går veldig fort 

Av og til jeg synes di blir for kort 

Prosjekta er ofte av en slik art 

At jeg både lukte og blir litt svart 

Så det jeg gjør når dagen er slutt 

Jeg besøker dusjen et par minutt 

 

Jeg vet at det finst di som sei 

At jeg burde satse litt på personlig pleie 

Og løsninga den kom som bestilt 

På bensinstasjonen sto det et skilt: 

Pensjonistvask på torsdag 

Med femti prosent prisavslag! 

Jeg reiste på sykkel og hadde med 

Ett sett med nyvaska underkle. 

 

Dama bak disken kom med en anbefaling 

Understellspyling uten ekstra betaling 

For der fins det mange sprekker og høl 

Som du kanskje ikke kjem til når du vaske sjøl 

Husk å legge ned antenna, for det er lite kjekt 

Viss den av ei børste blir knekt 

Jeg sa: det er ingen fare, som du forstår 

Den har ikke vært oppe på mange år. 

 

Jeg betalte kontant og fikk lappen min 

Og dama fortalte hvor jeg skulle gå inn 

De andre pensjonistene var nok litt seine 

For der var ingen andre, jeg var helt allene 

Jeg kledde av meg og så trykte jeg på start 

Og da skjedde det ting i rasende fart 

Det er vanskelig å fortelle om det som hendte 

Jeg såg ikke alt, men det meste jeg kjente. 

 

Jeg ble spyla og skrubba på hender og fota 

Og frykta at håret ble revve opp med rota 

Jeg var som en astronaut i et vektløst rom 

Som sloss mot børster og såpeskom 

Understellspylinga: ja, da mista jeg nesten pusten 

Til slutt ble jeg sprøyta med «Tectyl» mot rusten 

Og vondt var det da jeg skulle gå. 

 

Jeg sykla ikke heimatt, nei jeg gikk 

For huda på baken var nesten vekk 

Og viss du spør hva jeg gjør no 

Jeg ligg på groing og tar det med ro 

Neste gang vi møtes, er jeg rein skal du sjå 

Hvor lenge det varer, det lurer jeg på 

Men om jeg igjen blir skitten og grå 

Pensjonistvask skal jeg aldri mer prøve meg på!!! 


