Katja 40 år
Mel: ”Jeg har min hest, jeg har min lasso”

1.

Til fest vi nu er samlet, for Katja fejres skal
Nu fyrre år er gået, det lyder jo helt gal!
For Katja alder ikke presser
Man blot skal se på interesser
I sangen om dem jeg fortæller
I så får se om fyrre gælder

7.

Forandring gælder også, når pengene er få
En ny mobil i handlen, den jo hun eje må
En ny guldring i næsen putter
De købes billigt, for de smutter
Hvis julegaven ej behager
Så dages tavshed vi modtager

2.

Om fest vi først skal høre, det handler om en båd
Ombord to piger findes, når Katja hun blir’ kåd
Christinas hånd den hun jo tager
Med smir’ de selskaber betager
Et hundred’ øl, lidt rom og pinã
Hvis folk betaler, er det prima!

8.

Trods Timm han nu er flyttet og Simon fundet har
Så nyder vi godt af det, det står jo ganske klar
Når de to på besøg så kommer
Helst tidligt med værktøj i lommer
En væg i vejen, -Simon vælter
De begge jo hjertet smelter

3.

Af vaner hun har mange, der gør til ganen godt
Hvis ik’ på tilbud fandtes, vi gik jo bankerot
For kvinden hun er jo feinschmecker
Med pepsi max behovet dækker
Når tyveri fra skabet hænder
Vi ægteskabet ofte ender

9.

En højlydt pige er hun, og når hun grine gør
Hun som en gris jo lyder, et øje ik’ er tør
Og prutterne de ofte knalder
En bøvs, -det hende ik’ indfalder
Rent faktisk bliver hun forskrækket
Når vinden den er blevet lækket

4.

Hun skulle kok ha’ været, med hva’ hun lave kan
På jordomrejse tar’ vi, med mad fra hvert et land
Fra Mexico, -en ret med chilli
Til dansk bøf, hun er også villig
På slankekur hun ofte tager
Når vægten ikke mer’ behager

10. Til Asgers hyt’ i Sverige, jo turen ofte går
Hun maksimalt afslapper, familien klar de står
Så tar’ vi på besøg i skoven
Og man må ikke være doven
En god bog skal man også huske
Imellem træer og grønne buske

5.

På trods af intentioner, om vægt at tabe har
Hun ikke målet rammer, men denne gang hurra!
Vi andre syns jo hun er lækker
For hende det dog ikke rækker
En slankekur med strikse rammer
Nu tøjet ikke længre’ strammer

11. Tre ting som Katja elsker, er hunde, bil og gys
Af hunde har haft mange, i hjemmet spreder lys
En gyserfilm hun ofte kigger
Om dagen hun sig føler sikker
Den sorte Hyundai hende kører
Af den hun lader sig forfører

6.

Forandring fryder altid, det kender Katja godt
Nyt hår, negle og vipper, til dankort siger stop
Når solen ned fra himlen skinner
Solvogn plus bog -hun sig indfinder
Og hvis nu solen så lidt driller
Solcenter i Holbæk, -det spiller

12. En sang som lang nu bliver, så vi den ende må
Har meget mer’ at sige, men nu vi op skal stå
Og skåle for en dejlig kvinde
Det så med jer I må affinde
Hun 40 år som sagt jo fylder
Og for det hende nu vi hylder

