Sang ved Passagerforeningens generalforsamling 11.3.16
Mel. Når der kommer en båd med bananer

1. Vinteren har været lang,
kold og mørk endnu en gang;
men nu får I så en sang både ret og vrang!
Og som vi har her for skik,
handler den om vor trafik.
Det er vores fælles sag også her i dag!
Hvis fair besked kom til os hist fra ”Borgen”,
vi ku´ ha´ glemt gamle sorger og savn!
Nu vil vi håbe, dén kommer en morgen,
som alle rejsende bliver til gavn!
Dén vil vi hilse med flag og med faner;
vi går og længes hver dag på vor ø!
Hvis fair besked kom til os hist fra ”Borgen”,
så fik vi solskin og sommer på ny!

4. Hos vor nabo lidt mod nord
kører vi på sidespor:
Der er ingen korridor
til vor fædr´ne jord!
Vi skal ikke ”ud at se”
med IC hos DSB Ja, man mindes her Storm P.
i en bus p. t.!
Men der vil komme besked hist til ”Borgen”,
at vi ej glemmer den sorg og det savn!
Og vi vil håbe, det bli´r os beskåren,
vi af forbindelsen atter får gavn!
Det vil vi hilse med flag og med faner;
dén stærke længsel vi har på vor ø:
Der snart må komme besked hist fra ”Borgen”,
så skinner solskin og sommer på ny!

2. Det er ikke ganske skidt,
at de tog det første skridt,
selv om det blev alt for lidt,
får de dog kredit:
De har knæsat det princip,
(efter vores gode tip!)
at de ligestille vil vores båd og bil!
Tænk, der er kommet besked hist fra ”Borgen”.
Har vi så glemt alle sorger og savn?
Nej, det bli´r hverken i dag eller morgen
at alle rejsende deraf får gavn!
Den dag vi hilser med flag og med faner,
når vi ej længes hver dag på vor ø!
Men når der kommer besked hist fra ”Borgen”,
vi tror på solskin og sommer på ny!

5. Tanken går i vilden sky
tit til Kastrup og vort fly:
Ventetiden er som bly ofte dejá-vu!
Lange køer ved check-in
efter mangt et mødigt trin.
Kan den rette gate jeg nå ? nerver uden på!!!
Tænk, hvis med fly kom besked hist fra ”Borgen”,
som blæste bort disse sorger og savn!
Så ikke vi skulle havne på båren,
omend vor 700-rute gør gavn!
Jo, vi vil hilse med flag og med faner,
at kunne længes med ro mod vor ø!
Lad komme luftpostbesked hist fra ”Borgen”,
at vi får solskin og sommer på ny!

3. Hanne fra ”det stærke køn”
efter nøje syn og skøn
skabte svar på vores bøn uden timeløn:
27.000 (!) skrev
under på vort gode brev,
at reservefærgen sku´
øen have NU!
Se, se, så kom der besked hist fra ”Borgen”,
at man forstod vore sorger og savn!
Og at Povl Anker dertil var udkåren
at lægge til i vor ventende havn!
Af hjertet hilstes med flag og med faner
vor længselsskude den dag på vor ø!
Så når der kommer besked hist fra ”Borgen”,
vi tror på solskin og sommer på ny!

6. ”Bright green island” dyrker vi,
og det er såmænd, fordi
grønt gi´r liv og energi foregangsværdi!
Er det ikke da for galt,
at vi færger har betalt,
som af olie oser fælt,
supermegagrelt!
Nu bør der komme besked hist fra ”Borgen”:
Bornholm skal skånes for sorg og for savn;
thi skidtet bliver af luftstrømme båren
i både lunger, i by og i havn!
Det bliver hilset med flag og med faner,
hvis sunde færger anløber vor ø!
Ja, kommer slig en besked hist fra ”Borgen”,
tror vi på solskin og sommer på ny!

7. Dog vi har en sorg, et savn:
Gamle Erik ”anløb havn” manden, som blev kendt af gavn,
ikke kun af navn!
Vor forening skabte han.
Denne stærke ankermand,
som var kendt med storm og sø,
fighted´ for vor ø!
Han stævned´ ud med beskeder til ”Borgen”,
fra færgemøder om natrutens savn!
Trafikudvalget fik kæmpet med tåren
før ”Pænt farvel!” - og stod ud af vor havn!
Så vi vil kippe med flag og med faner!
Hin ”År´ts bornholmer” ej ses på vor ø!
Men mindet sender besked hist til ”Borgen”:
Vi slås for solskin og sommer på ny!
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