Til min elskede Ingrids 50 Års dag.
(Den første gang jeg så dig)

Den første gang jeg så dig, det var på Mojo bar
i øl og sprut var bunden blevet lagt
musikken dunked' lystigt og så var sagen klar
for hør to hjerter slog i samme takt
Du spurgte hvad jeg laved' og jeg svared' ud'n at blinke
chaufførmedhjælper, stakkels dig, du tro'de jeg var sinke
den første gang jeg så dig, hvor frydefuldt det var
den næste morgen sløj og uden sminke
En morsom gang du dansed' i alles hjerter ind
på Kellerdirk en herlig sommernat
du indtog dansegulvet let som en hvirvelvind
i timevis du dansed' som besat
Du et par diskoseler vandt, da hoften gjord' et kønt vrid
du illustrered' larvens død, som omkom i en tyndskid
nej aldrig har der manglet ideer i dit sind
så du og jeg har ofte haft en skøn tid
Ja dans har altid været en lidenskab for dig
og Bath i England var dit andet hjem
hvor du i næsten 10 år på kunstens trange vej
i dans og drama smukt har ført dig frem
Du med en sjov teatertrup berejste land og rige
den lille gris fra Peter Plys, hvad mere kan man bli'e
Nykøbing From Revyen ku' ikke sige nej
på scenen var du med som dansepige
I fællesskab vi laved' en bademusical
der lød af steppestøders klik og klak
i tyvernes kostumer og glade tonefald
og takket være dig det gik i hak
Et nyt artist museum vil du håbe på bli'r rammen
omkring den kunst din far og mor, de trådte op med sammen
du selv på det museum med tiden ende skal
for æblet falder ikke langt fra stammen

Engang skal vi med sølvstænk (det kommer til enhver)
erindre alle årene som svandt
og kan vi endnu huske vort kærlighedsbegær
så lejer vi en film med sengekant
Du er indtil min sidste stund en dyrebar veninde
med hvem jeg deler grin og gråd, den lykke man kan finde
for bag det skarpe hjørne den alder rykker nær
hvor vi som katte sidde skal og spinde
Frank Vælum

