
Fortsættelse af CC’s fødselsdagssang 

 
 

Melodi: Knalde Kalle 
 
Se til festival havde vi unger med 
med Mikkels flasker du altid sled 
mens lille Tobias han hygged’ som få 
med de flasker vi sku’ passe på 
 
Engang var du syg og ku ikke gå 
vi plejed’ dig når du i sengen lå 
til Line hun sagde så fuck da dig 
du benede med da hun løb sin vej 
 
CC vi ved at det er  hårdt 
når Asbjørn klipper dit kørekort 
Malthe han er en stædig rad 
så er det sgu svært at forblive glad 

 

 

Du har avlet gæs og en enkelt and 
jo du blev da godtnok en farmermand 
med gæs, høns og ænder der var i alt 
til ræven han åd dem så’n kort fortalt 
 
Så købte du hunde en  dreng og en pi’ 
du mente de kunne lidt lommepeng’ gi 
men 13  små hvalpe ku’ gøre dig kold 
og nu har vi gang i det næste hold 
 
CC projekter du altid har 
og vi har bare at være klar 
du går tit i projekter kold 
fordi du har grebet en anden bold 

Du kørte afsted i de gamle vrag 
men ridsed’ dem ej hveken for eller bag 
Den nye Daihatsu kom pænt op at slås 
sa’e du i telefonen  til os 
 
Da folkevognen den var for slidt 
så gav du BT det gamle skidt 
og sammen i trak den til Daubjerg en dag 
men han brokked’  fælt da  rattet faldt af 
 
CC du har en masse skrot 
du syn’s nu selv det er ganske flot 
gemmer alt hvad der gemmes ka’ 
måske kan det bruges en skønne dag 

 

  



Til det at krejle der er du go’ 
i Prag du fik et tons nye sko 
de tro’de de sagtens ku’ tømme din’ lom’ 
men de vidste ej du  fra Jylland kom 
 
Når en krejler han ser et kup 
så ribber han alt både rub og stub 
et tons grønne t-shirts til latterlig pris 
dem gik du så rundt med i årevis 
 
CC køber og gemmer alt 
men det kan godt nok vær’ dyrt betalt 
gips til vægge skal ligge tør 
eller køres væk i en  trillebør 

 

 

og CC du er skam til gør det selv 
og af og til lykkes det meget vel 
det gav dog alli’vel no’n grimme slag 
da du faldt ned fra ladens tag 
 
Og du kan sove hvad end du gør 
du spiller på guitar hvis nogen spør’ 
med knuste briller du måt’ fortæl 
du sov da du ramte en lygtepæl 
 
CC nu vil vi runde af 
for du skal bare det halve ha’ 
glæd dig blot til den næste sang 
måske det bliver den sidste gang 

 

 

 


