Hvis nu det er – det kniber lidt – din konto den er tom
Så pyt – og tag det roligt nu – det kan vi lave om
det kaldes for en Britta – ingen navne ingen glemt
men flytte rundt på konti – årh hold kæft hvor er det nemt
ja faktisk sku man skamme sig – hvornår går vi i gang
på nul vi alle starter – læretiden er ej lang
vi flytter rundt på penge – føler lidt – man er lidt gak
men Britta du skal vide – dig vi skylder kæmpe tak!
for – du logger ind – ja skide godt – (Britta du er genial) (kor) – dit konto tal – det stiger flot
du er en ener – dit smil er sødt og kært
sørg nu får – vi alle får det lært?!

Med mønter på Vor konto – ja så smilet bliver bredt
men har du ikke fået lov – ministeren vrisser vredt
men med så mange penge – kan man hurtigt blive kåd
måske en dag det sker – vi havner i den samme båd
lidt anonymitet – er godt – så Britta nævnes ej
ideen den er brugt – men stadig god – for dig og mig
en omvendt Robin Hood – jeg ved det lyder skide skørt
man stjæler lidt – man giver væk – det er - hvad jeg har hørt
for – du logger ind – ja skide godt – (Britta du er genial) (kor) – dit konto tal – det stiger flot
du er en ener – dit smil er sødt og kært
sørg nu får – vi alle får det lært?!

Du Britta du skal vide – at de ting som du har gjort
misundelsen - til stede er – vi synes det er stort
det må man ikke sige – for din gerning er fatal
alligevel – det kommer nu – du er sgu genial
når nu en gang vi alle – dine store evner har
I ved – som alle her har hørt – at tal er flytte bar
men regningen den kommer – lovens arm – ja den slår til
måske lidt blidt – men føler næsten – at den ae vil
for – du logger ind – ja skide godt – (Britta du er genial) (kor) – dit konto tal – det stiger flot
du er en ener – dit smil er sødt og kært
sørg nu får – vi alle får det lært?!

Moralen – ja den kommer her – de penge stjæles snildt
og hvis man er behændig – ja så kan det blive vildt
man starter i det små – men snart spiralens top er nær
så penge strømmer ind – og penge elsker vi – især
og det går aldrig galt – vi tror – at vi kan blive ved
det stopper ik´ - det kører bare i en evighed
en løftet pegefinger – tror jeg at vi løfter nu
vær stille – lyt nu efter – det bør alle her – ku´ ku´
for – du logger ind – ja skide godt – (Britta du er genial) (kor) – dit konto tal – det stiger flot
du er en ener (STOP UDEN VARSEL) SOM I PLUDSELIG GÅR DET ALLIGEVEL GALT.

