Kære Rillo
Du er jo boss i Wiegaardens Naturbørnehave
og du ved godt hvad du gerne vil lave
Nemlig ud i den dejlige natur
for dig er det bare noget der dur`
Rygsækken på og afsted det går
og mange nye oplevelser får
Du har været i Wiegaarden i 20 år
Ja som tiden hurtigt går
Du er en dygtig og smuk Quinde
knald røde læber vi på dig kan finde
Du ind i lækre cremer dig smører
og på din nye cykel meget gerne kører
Du til vandgymnastik, pilates og yoga går
helseture og massage du også får
For aldring er ikke noget for dig
grønne smoothies glider ned som en leg
Gaffatape er super godt
på din buksebag det pynter så flot
Sådan har det været længe
for regnbukser koster mange penge
Crocs er bare sagen
du trasker rundt i dem hele dagen
De kan være lyserøde, lyseblå eller hvide
nogle gange du glemmer at stille dem til side

Rillo, du for vildt styrer
over for de frække myrer
Vupti så er de bare væk
de er nede i din mavesæk
Du siger de smager af citron
vi filmer med mobiltelefon
Børnene syntes du er sej
og flere myrer kommer samme vej
Er du i replikken lidt ekstra vaks
så ved vi alle det straks
humørsyg… rap rap rap
Rillo hun kan være skrap
På dig er der tit meget fart
så er bare rigtig rart
at være på GÅRDEN og drikke et glas vin
lidt gæster og et dejligt grin
Mange ord vi om dig kan sige
hjælpsom, rummelig, spontan og omsorgsfuld pige
arbejdsom, dominerende, godhjertet, venlig og sød
om morgenen du bager lækker brød
Kreativ og male med ungerne i en fart
og der er klatter på gulvet det er klart
Rolig nu og visse vasse
for kan det alt sammen nu passe
Held og lykke på din vej
Vi alle i Wiegaardens Naturbørnehave ønsker dig

