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Kald det kærlighed
Kald det lig’ hvad du vil
Åh-uh-åh
Der findes ingen ord
Ingen ord der helt slår til
så kald det lige hvad du vil

I dag så skal vi feste nu en gang
Ved at synge denne kendte muntre sang
Lyse minder skal vi hente frem fra livets skueplads
Mens vi skåler i de gyldne fulde glas
ja for Tine har nu lige fyldt de tres

Tiden aldrig rigtig stille står
og vi husker alle som det var i går
her på stedet mellem øl og vin og mælk og havregryn
kunne Tine passe kunder som et lyn
Fra den bedste købmandsbiks i hele by’n

Kald det kærlighed…

Og Tine elsker tøj med sex appeal
Hun ser serier, Robinson og doktor Phil
Hun ta’r rigtig gode fotos af en vild og svensk natur
og på Vejlø er den bedste ting der dur
ja lidt soveposeli’r i bar figur

Da Tine i sit unge morgengry
Sang i party-band og spillede revy
Var hun vældig god til roller hvor hun skulle give slip
På sit tøj fra fod til hendes næsetip
hun var bedst til det med sex og husmor-strip

Kald det kærlighed…



Mellemspil over 1 vers

En dør til hjemmet altid åben står
børn og unge aldrig hjælpeløse går
Der’ et rend af mange men’sker som går ud og ind ad dør’n
Båd’ af egne og især af andres børn
ja for Tine er som mor en super ørn

Kald det kærlighed…

For Tine elsker mænd kan I forstå
helst med hænder der er skruet rigtigt på
som kan bygge og kan mure hendes hus en sidefløj
Hun kan sagtens bruge både lav og høj
og kan altid bedst li’ mænd i arbejdstøj

Vaccinerne fra Pfizer med det navn
de gør mere skade end de gør af gavn
og man fylder os med vrøvl har Tine vist os gang på gang
mens vi brækked’ os af mundbind dagen lang
og coronapas og tv’s fællessang

Kald det kærlighed...

Tilsidst så må vi lige få fortalt
at børn og barnebarn er Tines et og alt
Både Simon og så Julie og så Vincent og så Stig
Et familiebånd i fuldendt harmoni
I min sang så er der ikke mer’ at sig’

Kald det kærlighed
Kald det lig’ hvad du vil
Åh-uh-åh
Der findes ingen ord
Ingen ord der helt slår til
så kald det lige hvad du vil


