Victorias 18 års fødselsdag
Mel.: ”Den lille frække Frederik”
1. Så blev hun end’lig atten år
Vi det jo ikke helt forstår
Men atten fejres jo især
Med myndighed ”-og alt det der”.

9. En anden favorit blandt mænd
Når hun på tur skal tage hen
Hvis ikke Simon han er med
Hun ik’ med os vil tag’ afsted.

2. Vor alles egen ”Jelly-ass”
Det navn det skyldes as og mas
Med hånd på mås og gyngetur
Som lille du dig fik en lur.

10. Da hun en lille pige var
Hun kunne ikke sige far
Så det blev altså sagt som ”sar”
Et delerum med Timm var rar.

3. Og når et land hun vælge skal
Vil Japan være først valg
Fra Manga art til barnets navn
Ja Yogi er den sikre havn.

11. Når hun skal ha’ det rigtigt sjovt
Så syns’ hun ikke det er grovt
At stille sig på lur bag mur
Olivia hun må stå for tur.

4. Fan-fiction er det vildeste
Men ikke altid mildeste
Når af og til det frækt nu blir’
Får røde kinder af det lir.

12. På trods af hendes korte ben
Så er det ik’ et stort problem
Avisudbringning klares nemt
Hun synes ikke det er slemt.

5. Victoria gameboy pige er
Og nu vil jeg fortælle jer
En Mario-mester kaldes vil
Det er det allerbedste spil.

13. Oreo-kiks – en favorit
To sorte lag – i midten hvidt
Og kop-nudler til perfektion
Behøver ikke variation.

6. Musik en meget stor passion
På guitar laver refleksion
En kat til himlen jo forgår
Hun kaldte sig for ”Gravstengård”.

14. Den pige ”ben i næsen” har
Fra efterskole stod det klar
Hun kan hvad hun sig sætter for
Når tro på tingene formår.

7. En ged er noget helt specielt
Bar’ spør’ Victoria principielt
De stanger ofte – blev lidt vred
Da fingeren i numsen sad.

15. Påstå’lig hun dog er lidt tit
Når gudmor helst skal følge trit
For Timm har smidt Christina væk
Det var jo hendes store skræk!

8. Hun siger ting som de nu er
De sure er de stikkelsbær
Når Onkel Lars bliver revet væk
De giftes sku med skrevet blæk

16. Der meget er man sige vil
Men vi så ikke når dertil
At vi for hende skåle skal
Tillykke med dit attental.

