
/--'Z

.tr\ {lt&e-
ko'rx?"t

Melodi: whot Do you want To Make Those Eyes At Me For? ,7-^'f---)/'1 '/1
Du wab

bi dubi dubi duwab , i,,r. r ,!,,,'..-
bi dubi dubi duwab L'//-u)' w i{('t '-}'r'"1 ')
bi du bi du bi du - (Ulrik-solo) . --,.. J

'--) ,-- '

Hvad i alverden har du gang i, Ulrik?
Hvorfor ligger du dog der -
og luger ud p5 fliserne?

Du sku' jo nyde livet i det her sommervejrl
Og hvad er det for'n liste, Ulrik?
Det' jo ikk' din egen skrift!
Men det bli'r si fint
n5r du laver bitte-nytt,
var det din ide Hvad i alverden har du gang i, Ulrik?
at den urtehav' sku'flytt'? Hvor skal al den marmor hen?
sd hvad i alverden har du gang i, Ulrik? og hvad er det for fliser d6r?
Hvorfor ligger du dog deeer? Er det Forum Romanum, der skal bygges igen?
Hvorfor ligger - wo boh do boh dob - du dog deeer? Du'fuld af ny' projekter, Ulrik!
Bi du bi du bi du wab slapper af med s6,n at knokle lgs
Bi du bi du bi *du wab (xen halv tone op) Det' jo lige dig -

Bi du bi du bi du. (Ulrik-solo) og du f5r sd smekre l5r
n6r du sleber rundt

Hvad i alverden har du gang i, Ulrik? p6 sten fra en herregaard.
Har du bygget til igen? s5 hvad i alverden har du gang i, Ulrik?
Hvor f5r du dog ideerne? Du bli'r snart til alfa-haaan
Og ved du egentlig, hvor det byggeri forer hen? Du bli'r snart til - wo boh do boh dob - alfa-haaan.
V6d banken, hvad der sker her, Ulrik? Bi du bi du bi du wab
Det' jo ikk' din underskriftt Bi du bi du bi du wab
Der er lagt et gulv Bi du bi du bi du. (Ulrik solo)
perfekt til en dansegest (gentages med fading - ogs5 af solo.)
og skaffet no't plads

til biler og hO og hest

SA hvad i alverden har du gang i, Ulrik?
Hvor ska' peng'ne komme fraaaa?
Hvor ska' peng'ne - wo boh do boh dob _ komme fraaa?
Bi du bi du bi du wab
Bi du bi du bi *du wab (*en halv tone op)
Bi du bi du bi du. (utrik soto) rtr/-FL/k, :
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il{,lrtA,ryry'
Far 50 6r fffiCI**''*1

rB.
Hej Far,
SA er jeg her,
Fsdt til Verden og dine arme
Skal mades, i bad og puttes i seng,
To pi'r og en dreng
har godt af din varme

Jeg, Far,
faler mig tryg
Nir du udstopper trilleboren
med tepper og korer ud i det bldr
Slipper for at gi
Men fAr forirskulsren

Du kan /aese Laura-bog
- Far'n er sd klog! -
at hygge i bunke det er lykken
Men er der T-avis om lidt
Du laser tjept
Godnati Og sa srutter aiteiihyggen

Lalala la lala la lah...

Steg-far
Det dufter godt
nir du nynner for stegesoen
Vi undres: Hvad har du mon puttet i?
Madtrylleri
PA Sobokroen

Leg-far
Med sportssko pi
Spiller fodbold og gor dig dirlig
Du lerer det fra dig som du nu ved
Du er lidt fed
men det gor dig hotter'!
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Med lektielasning hjelper du
selvom det sku
-le halte en smul' med mat'matikken
Men skal opgaven blive go'
SA ved vijo
Du nemt kan forklare os logikken

Lalala la lala la lah...

Sej far
og fredagsfilm
slik i mengder og blode puder
"Hans Bedste"?
Nej, Pretty Woman igen
Kigger derhen
Far sidder og tuder

Grej-far
lkedeldragt,
sorte tresko
angriber haven
Dit ve=:'Ktaj i stalcien henger i lag
Hvad skal du i dag?
Og hvad skal vi lave?

Du kan bruge palebor,
Aksen er stori
Men sjovest er det med skru'maskine
Vi bygger hule i et tra
Altan og la
Vi soveri syayende kabine

Lalala la lala la lah...

Bye, Far
Du ta'r afsted
Tidlig morgen
Og ud iverden
Vi savner, men ved du kommer igen
Hvad har du med hjem
og gjort pA din farden?

Vej-far
Du korer langt
Bilen roder, ledning og slikpapir
nir iPhone kan lagges vak for en
stund
6bner vi mund'n
og radio'n og skriger!

Mange timer bag et rat
kommer hjem, lidt trat
til hverdagstumu/t med bavl og glade
Vaskertaj og giver rdd
det er en ddd
er sd meget vak og dog tilstede

Lalala la lala la lah...*

Ej, Far
Du er 50!
Har lidt grAt hAr, vi gir dig mere
For evigt vil vijo vare dit slang
to pi'r cg en eiieng
vil godt gratulerel

-ere, ere, ere, ere, ere, FAAAARI

Far, far, far ,far,far,far,far.. Hurraal x6

Tillykke og skAll

- Fra Amalie, Johanne
& Anders



Min takkesang ved mit 10 6rs jubilaum
som 40 5rig.

Melodi: lf lfell

Hvis jeg sidan selv sku' si'

hvad jeg f6ler ved, at I

er hos mig

lige nu,

vill' jeg bryde ud i sang

ikke gOr' historien lang

men blot sige: Tak!

Jeg' en heldig mand

blot se - pi mine venner.

Der ka'man
jo se

de/ skonhed, 6nd og vid.

Jeg'en heldig mand

fordi- de tolererer
min forstand

har de - ku' ley' med 6r for 6r
de har troligt holdt mig ud

Ved gud!

Det har nappe veret nemt

sikkert slemt.

Jegl en heldig mand

for no'n - si'r, de kan li' mig

tidens tand

med kron'- syn's de blot gi'r mig stil.
Sikket overskud de har.

De'ra/!
Siger pane ting om mig

Tenk? - Om mig!

For en heldig mand

med hang - til ojne, der tit
stdr i vand

mi sang

sku' takke jer, at I

80t' migtilen heldig mand

en meget heldie mand. KH Ulrik.
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