Karlas 50 års

5. August 2017
fest: 12/8 2017

Mel.: I en kælder sort som kul....

6.
Karla elsker, når René
hun kan gå og gasse,
det for hende er succes,
får han sur grimasse.
Da hun tænder for Tv,
indtil han kan atter le.
Standse talestrømmen
fra ham nok er drømmen.

11.
Når René en whisky får
og Hans E ham følger,
fis i gaden foregår,
grineflip der bølger.
Mor og datter Baileys glas
skyller ned så veltilpas.
Bedst i 7’ne himmel
bliver Karla svimmel.

2.
Karla trykker SMS,
kækt hun æg bestiller,
da Emil helt fuld af stress
fluks med bakker stiller.
Mon der på det store fad
så vil vanke gratis mad?
Han får lang en snude,
Karla spiser ude !

7.
Sent i natten stod en gang
Karla fælt låst ude,
Lulu ud af køjen sprang
da ved slag på rude.
Ganske hurtig som en vind
fik hun Karla lukket ind.
Mens Hans E af iver
torsk i land kun hiver.

12.
Kende forskel Karla ej
kan på bilers mærke,
men i armgang er hun sej,
bøfferne er stærke.
Denne mening Rasmus har
om vor kære fødselar.
Mens pc derhjemme
bør ”den gamle” glemme.

3.
Sen en nat i Jysken By
Lulu kort hun giver,
ud i spil er pigen kry,
gambler gævt af iver.
Marabou &Toffiefee
vil hun helst på bordet se.
Spillet - hendes tanke
Karla er at banke.

8.
Karla rap som svigermor
om René kan hygge,
han med appetit så stor
vil menuen tygge.
Godt forædt det tit kan ske,
han sig bæller med Hans E.
Ævlen går i stimer
løs til nattetimer.

13.
Jelle husker, hun og mor
morgennisser hørte,
på Decembers køkkenbord
vildt der radio kørte.
Rummelig og gæstfrihed
hjerterum og kærlighed.
Sådan mor vi kender
mellem slægt og venner.

4.
Rasmus også sød en tand
må hos Karla mættes,
og i skabet aner han
Toffifee der sættes.
Dengang kørekort han fik
frisk i fælden Karla gik.
Første tur ad gade
fik hun uden skade.

9.
Vi som globetrotter vil
gerne ud på rejser,
Karla kærligt springer til
bruger sine skejser.
Alle verdenshjørner må
vi da ud og titte på.
Der er ingen kvaler
Karla hun betaler.

14.
Kære Karla, her for dig
røg i gaden slutter,
du som aldrig siger nej
og fra noget smutter.
Højt Hurra i gæsters lag
for din runde fødselsdag.
Lyt til vores skare:
- Dig vi elsker bare.

5.
Nanna mindes, hun og mor
sommerture havde,
ud til Ringsted Sø vi for
gerne for at bade.
Hist på cykel også med
farten gik til Harrested.
Jens og Moster gæste
det var sgu det bedste.

10.
Karla er i festligt lag
uden sidestykke,
og for sprut har damen smag,
alkohol er lykke.
Og hvis Karla bliver fuld
griner vi det hele kuld.
Da som munter kvinde
vi forguder hende.

Kærligst
Den nære familie
og glade venner

Lad os se Verden sammen

1.
Kære Karla, her til dig
skal en hyldest lyde,
glade gæster hygger sig,
det må sang betyde.
Vi med lutter sjove vers
skriver om dit univers.
Mange indfald skøre
vi om dig vil høre.

