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Anitas 50 års fødselsdag
Mel.: ”Mariehønen Evigglad”
1. Anita, hun er fødselar
Det kræver vist en kommentar
Hun ikke sang vil have, nej
Men sårn’ er livets landevej

8. Da Nitte kærligheden fandt
Kartoffelskrælning, det er sandt
Rene så chancen, til at spør’
Skal vi forloves, -er du mør’?

2. For mange titler jo hun har
Hun ikke bar’ er fødselar
Nej, leder, mor og kone ja
Selv far,- og mormor jo endda

9. Det dog ik’ officielt så var
På Rhodos stod det dog helt klar
Med mønt i ’pagneprop de sagd’
Vil du min hånd i livet tag’

3. Som leder er hun helt unik
Det tar’ hend’ kun et øjeblik
Når hun mobilen hiver op
Hun multi-tasker i galop

10. Lupinvej mange år var hjem
De unges frygt, når de var slem’
Men de dog også til hend’ gik
Når problemer på halsen fik

4. På trods af sjældent hun har fri
Så har hun tid til family
Hun fra en kæmpe flok jo kom
Så familie er helligdom

11. En dag hvor roen var faldt på
Blev Kenneths dag en smule grå
Med splat-pistol fra 3. sal
Anita blev en smule gal

5. De banditter og øjesten
De danner jo den grønne gren
December jo er juleleg
For der’ en lille ny på vej

12. Lars Lilholt jo en tradition
Hvert år for dem en ambition
Så alle til koncert vi går
Musik og fest max hygge får

6. Som barn på landet voksed’ op
Ad trappen hest til tagets top
Far blev så sur og fik et føl
Da han så hesten drikke øl

13. Tit ferieø de tager på
Og førhen de på camping lå
Det tiltrængt er for begge to
Når hverdagen den kræver ro

7. En slagmark pladsen ofte var
Når børnene til krig var klar
En pude der, en pude her
Og så var pladsen fyldt med fjer

14. Men denne sang må stoppe nu
Da halsen føls’ en smule ru
For Nitte nu vi skåle må
Vi op fra bordet rejse stå

