
MELODI: Jeg er sd glad for min cykel

Jeg er en glad lille mgnbo
Jeg har et hus som er lavet af sten

Jeg har en sgster som hedder Bente
0g en som hedder Peter

Jeg er en glad lille monbo
0g jeg blev fgdt pA et slot

SA kom der fugt i fundamentet
0g mine foreldre de slog op

Jeg er en glad lille monbo
Jeg kommer hurtigrt ind pA job

Jeg gAr tur med min Mille
0g samler gerne lorten op
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MELODI: Indianer

Fra Klinteholm til Rio havn
PA sporet af sit fldenavn

Tog hun tjans p6 0K skibet
tubejdede sin vej

I bjergene der var han fri
Dem kunne kan han sgge tilflugt i

Men Alette hun ham fandt
Dybt i junglens Iy

Indianer!
Son af samme klan
IId og jord og van'

Indianer!
Kalder hun pA ham

Hurtig overgeng...

MELODI : Gillette reklamen
fidbes;

*AI.ETT' . THE BEST A MAN GAN GE.ET!"
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AI.ETTE-SANGEN
MELODI : Kathka. Katinka

Kineser, kineser
Luk vinduet op

Alette hun kommer imorgen
Hun spiser og snakker perfekt Mandarin

0g viser turisterne borgen
Den Himmelske Fredsplads og Mao-sutsko

Kinesisk teater og ki-mino
Kineser, kineser
Luk ljnene op

Alette er kommet til landet

Hun fester med gaster
NAr hun kommer hjem

Brillierer med sur-slde sovser
Mille og Timmy er flygtet til Per

I Kina der spiser de vovser
Fra Klbmagergade til Larslejsstrad'

Der synges og danses sA alle er glad'
Alette, Alette

Luk flaskerne op
For nu skal vi drik' os i hegnet!
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MELODI: Se mur kjole

Se mit balte
Det'fra Ivan Grundahl

Alt hvad jeg ejer
kOber jeg hos ham

Det er fordi jeg elsker lak og leder
Og fordi det er 1986

Se min skulder
Den er fyldt med puder

AIt hvad jeg ejer
Fylder jeg med dem

Det er fordi jeg elsker Ivan Grundahl
og fordi det er 1986
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Vend!



MELODI: Du har kysset med lamel

Du har kysset med Jamel
Du har kysset med Jamel

Du har kysset med Per
Du har kysset med Per
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MELODI: Kasper og Jesper og Jonathan

Hun lister sig afsted pi tA nAr hun skal til premiere
Den Glade Llve's Dukkehus og Hamlet's Molidre

Performance Art og Klassisk Kunst
Det falder i Alettes grunst

Dramatiske retter pA lslandske is
NAr hun uddeler Reumerts berlmte pris

Budumbadumbadumbadum....

PA Konge Biblioteket slAr Alette sine prutter
Hun forsker i Teater iflrt pels og Mao-sutter

Et leksikon, en perefrugt
Scenekunst hVor mad bli'r brugt

Hun aser og maser og n6r hun bli'r tret
Ja sA tager hun en skraber til forste akt

Budumbadumbadumbadum....

Til sidst vi rAbe h4jli flok, sA hljt at det kan hores:
"Gid'lette lenge leve mA og bofferne er m4rel"

Gid alle os der elsker hend'
Kan mldes sammen snart igen
Vi fejrer Alette og rAber i kor:

"Du er verdens klart sejeste super mor!"
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Miissig ): ga

Kobmagergadebanden

med, kvin-de oghunder en
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ri-ber pfl klang. Tag vo-res krus,

mf

Du er jo dan-net hojst e-le-gant, nu er du lan-det i en di - a-mant, du skal nu pas-se

U
ri-gets kunst-ar - ki- ver, og det vil ske med sam-me sto-re i - ver, som nir du ned

par-ken skal med Mil - le, der og smit, tid- lig og sil de. Er sa-gen fin:

Jar-mers ru - in, men er det storl

f

Alette 60 ir
Richard Wagner

Vi skal i gang, end-nu en sang lig-ger pi lre-ben og

Sca-ve-ni - us le-vet i sus og i dus.

p

er det Nor-re- port.

dim

po-sen skal

Iet - te hur - ra

tres ir har

Hur-tigt af- sted,

flojte
lig en-

39

p



Job-bet er stort, al-ting bli-ver giort, li - ge til ti-den og det

al-drig for sent, li - vet er her-ligt n&r bor-det er rent. Nu skal du lre - re

fa-ste ar-bejds - ti - der, Mil- le skal tre -nes si ti-den ik-ke skri-der. Nu skal du la - se

kro-ge, du vil al-drigfum - le dun-kelt rundt i- Tim-myogmor hy-ler i kor,

- der sam - me bord, det er i-dyl,

A

Sk&l for A - let - te, tom glas set og ffld SKAL A-let-te hip hur-ra

sport. Fint og pra

di-negyld-ne ba-ger, nuhvordu for-sker, hi-gerog so-geqgodtatdu ken-der fa-getsklo-ge

ver-sgo og skyl!


