
……OG vi fortsætter: 

 

Melodi: Der er fut i fejemøget  
 

Det er ikke for at lyve - men du bruger mindst de tyve   

timer hverdag når du stener foran boksen 

for du ska’ jo pas butikken - og studere i fysikken 

det er sørme hårdt når man skal være voksen 

Drejer månen om sin akse - du  skal kende hver galakse 

om det så er pi så skal den osse styres 

Og din printer den skal faxe - med lidt netværk må du bakse 

du skal også lige huske der skal fyres 

Du skal passe håndboldpiger, hør’  hvad gamle Løkke siger 

for når CC er i Spacecamp, er han en travler mand! 

 

Du har osse travlt herhjemme må vi end’lig ikke glemme 

din familie de sidste kræfter sluger 

du får aldrig en på øjet for så er der vasketøjet 

det har ventet på dig en tre fire uger! 

Bli’ så færdig med at drømme for Kong Volmer ska’ du tømme  

og dit  badeværelse det står og venter! 

Du skal lave andestegen du skal rydde op ved vejen 

og Malthe spø’r hvornår mon du ham henter? 

Du skal osse passe hunden og du skal ha’ lidt i munden   

så når CC han har en fridag, er han en travler mand! 

 

Nu har vi fortalt så længe og så kan vi alle trænge’   

til at hvile lidt og til at skylle munden 

håber du nød vores sange også selvom de var lange 

men det var dig selv som lagde hele grunden 

Sangene er ment så kærlig - CC du er noget særlig 

og vi elsker dig selvom vi ofte skælder 

men vi kan jo li at drille ellers ville der bli’ stille 

men husk det er kun de gode ting der tæller 

vi vil ønske alt det bedste og så skal vi ellers feste 

Et skål og et tillykke til CC dagens mand 
 

Tillykke med dagen  

Og husk – rigtige mænd har mange 

børn .- mange biler – og mange dyr  


