
70Jytte, Mor, Farmor & Svigermor
Jytte, Mor, Farmor & Svigermor

Jytte, Mor, Farmor & Svigermor
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Mel.: I skoven skulle være gilde.....

1. Når Jytte i naturen sin lange gåtur får,
for kroppen er det kuren, der spændstighed består.
Ad Hybenvej hun jogger så stærkt som bare pokker.
Og derfor hun i vennelag nu hyldes flot i dag,
70 det er da ingenting for rund en fødselsdag.

2. Når mormor os forkæler, hvert barnebarn er glad,
de små slet ikke vræler, hun tilbereder mad.
I mormors tarteletter vi os så gerne mætter.
De store sammen med de små tør humus foreslå,
at mormor tilbereder det, vi gerne satser på.

3. Når vi til Askø tager, er mormor guide for os,
hun alle mand behager, med sjov det bryder los.
Vi elsker liv på landet og Birkegaard blandt andet.
Når bare mormor hun er med på hvert et opholdssted,
hos hende da er lykken gjort, vi nyder ro og fred.

4. Når skolefester kalder på os som børnebørn,
da trykker ingen alder for mormor er en ørn.
Hun villigt er til stede med smil og indre glæde.
Ja hun er bedste Bessemor på hele moder Jord,
for vores skole stadig har hun interesse stor.

5. På mormors legehummer står døren åben tit,
en masse sjov det rummer, vi elsker hver visit.
Hos mormor er det gode, vi alle der må rode.
For børnebørn den hele trop, er service helt i top,
når vores sjov og fis er slut, for os hun rydder op.

6. Med juleknas og sager er mormor genial,
at guffe os behager hvert år på 1. sal.
Med pakkespil vi hygger mens mundgodt alle tygger.
For det på Hybenvej er klart, familien har det rart,
vi julamandens kane ser på stjernehimlen klart.

7. I svigermor vi skuer endnu en masse krudt,
hun sine kræfter bruger på virke resolut.
Hver uge et par gange hun an på job må fange.
I fritid gælder det motion med svømning som passion
og siden sang og foredrag - hvorfor gå på pension?

8. Til Wales vi inviteret på tur blev sidste år,
af svigermor spenderet blev vist en herregård.
En TAK vi godt vil sige til en fantastisk pige.
Et kært tillykke med 70 her i det sidste vers,
nu Længe Leve og Hurra for Jyttes univers.

                  Kærligst og tillykke ønsker familien


