
KALIFEN OG HØVDINGEN PÅ NILEN !
Langt nede i Egyptens land 
Der bor en lun og trivlig mann 
Som nyter livet i sin palmehage. 
Han har en slektning langt i nord 
Og kalifen sa, hør min bror 
Din lune vik den minner mest om Nilen, pinadø, 
Jeg stiller meg i Egypt Airline kø. !
Ref. 
Men ingen i fra Høvåg er i køen 
De er på sjøen 
På vei til Nilen 
Og kalifen og høvdingen holder stilen 
ombord i snekka 
Hey – shoot!  For et Mekka! !
Ref. !
På sommeren vil folk på tur 
Til Roma eller Bourbodur, 
og campingvogna trilles ut av skjulet.  
Og i en himla dieselsky 
til barnas knirk og hundens kny,  
det tutes og et blinkes og det bukter seg av sted 
en lei kortesje fram til neste ferjested. !
Ref. !
På Startkamper så vet vi da  
at biler triller til og fra. 
På Bjørndalsletta står det nærmest stille 
Så kjører man omring på Lund,  
et motordrevet bisamfunn 
Og vel parkert så melder det seg nok en apati: 
Billettkø fram til luke nr. 10 !
Ref. 
Men ingen i fra Høvåg er i køen 
De er på sjøen 
På vei til Nilen 
Og kalifen og høvdingen holder stilen 
ombord i snekka 
Hey – shoot!  For et Mekka! 
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Båtturister.  
Lunt ogh greitt i Blindleia 
Krossholmen, Krossen. 
Ganske grønt, en meter, så ingen seilbåter, folk går på grunn, !
Høvdingen noe for seg sjøl !
Skal til Høllen 
Matkroken !!
Det dunker i en FM og en Marnar og en Saab 
Fredrikstad Motorfabrikk 
Marnar og Saab !
lune laguner !
Leias indrefilet 
Nilen der passasjen mellom øyene bukter seg som en egyptisk 
vannvei. !
Naturhavna her er en innertier som overnattingssted og nesten 
uansett hvor mye det blåser i havgapet utenfor er dette alltid en lun 
lagune. 
Vi fortsetter østover gjennom Krossen til Kjøpmannsvik og brekker av sørover 
gjennom Furøysund mellom Furuøya og Ågerøya. Her legger vi oss i uthavna Nilen, 
på vestsiden av Kalvøya. Den enkleste innseilingen er fra sør, men man kan også 
ganske enkelt gå inn fra øst 
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