
Ostesangen 

Verden er så fuld af skønne kvinder, 

Driver mig til vanvid 

Også når de ikke er der. 

Tankerne om kvinderne forsvinder, 

Når man bor så lang tid 

På en øde ø som jeg, 

Så tænker man på: 

 

Roquefort og emmentaler, 

Gorgonzola, jeg betaler 

Hvad som helst for feta! 

Brie eller camembert, 

Hvad der lugter endnu værre, 

Gammel ost fra Kreta. 

Ost, jeg vil ha? ost 

Jeg må ha? ost! 

Ost, jeg vil ha? ost 

Jeg må ha? ost! 

Ost, ost, ost, ost, ost 

Jeg må ha? o-hooost! 

 

Havet her omkring er fuld af fjender, 

Driver mig til vanvid, 

Og jeg kommer ingen steder. 

Selvom jeg går you'd til begge ender, 

Ta?r det aldrig lang tid, 

Her er ingenting at nå, 

Her får man aldrig: 

 

Roquefort og emmentaler, 

Gorgonzola, jeg betaler 

Hvad som helst for feta! 

Brie eller camembert, 

Hvad der lugter endnu værre, 

Gammel ost fra Kreta. 

Ost, jeg vil ha? ost 

Jeg må ha? ost! 

Ost, jeg vil ha? ost 

Jeg må ha? ost! 

Ost, ost, ost, ost, ost 

Jeg må ha? o-hooost! 

 

 

 

 

Alt det der med guld og grønne skove, 

Driver mig til vanvid 

Det har jeg fået mere end nok af. 

Jeg syn?s det er sjovere at sove, 

Sove rigtig længe 

På min øde ø 

Så drømmer jeg så sødt om: 

 

Roquefort og emmentaler, 

Gorgonzola, jeg betaler 

Hvad som helst for feta! 

Brie eller camembert, 

Hvad der lugter endnu værre, 

Gammel ost fra Kreta. 

Ost, jeg vil ha? ost 

Jeg må ha? ost! 

O-hooiost! 

Ost, ost, ost, ost, ost, 

Jeg må ha? o-hooost! 

 

Roquefort og emmentaler, 

Gorgonzola, jeg betaler 

Hvad som helst for feta! 

Brie eller camembert, 

Hvad der lugter endnu værre, 

Oldtidsost fra Kreta. 

Ost, jeg vil ha? ost 

Jeg må ha? ost! 

Ost, jeg vil ha? ost 

Jeg må haaaaa?, 

Ost, ost, ost, ost, ost 

Jeg må ha? o-hooost! 

 

 

 

 

 

 


