
Ved CC’s Fødselsdag 
Melodi:Lugter lidt af fisk 
 

Nu ska’ vi synge - om da du fik famil’je 

om da vi blev gift, men helt imod vor vilje 

smask politisk ukorrekt når man er ræverød 

og vores bryllupsdag var mere våd end sød 

 

Efter 14 dage - var vor famil’je sammen 

til søndagsaftenshygge - alt var fryd og gammen 

så fortalte vi om vor “proforma” giftemål 

vi fik en skideballe, så blev der sagt skål 

Det ka’ da godt vær’ te svigermor tøws do er rar 

Men den gamle han tøgges vidst do war en nar 

de æller brødre tøws edb det var nøj pjat 

å ham studenten han var da vist nok et skvat 

 

 

Mikkel han kom til, det ændrede din færden 

alt sku’ times til den lille Mikkels verden 

du vidste alt om baybad og kunne skifte ble 

fra fødslen lærte drengen alt om edb 

 

Tobias,Line, Malthe - Asbjørn var den sidste 

og du var “jordfar”  - du alt om fødsler vidste 

du lærte dem at sige tåch og kach og andet jysk 

men deres mor måt’ lær’ dem grammatik på tysk 

Det ka’ da godt vær’ du troede du var far til 5 

men vi er fler’ når vor lånebørn de  kommer hjem 

Du koger Bøllemad -ka’ de li’ den bli’r du glad 

men de må ta’ af bordet for nu er du flad 
I februar en søndag, da skrottede du køkken 

det blæste og det trak, så det var ikke lykken. 

Jeg mente vi sku spise ude - chancen greb du glad 

ved pølsevognen bød du så på aftensmad  

 

Du laver meget om - vort hus moderniseres 

i skrot og klyt og rod vi alle rutineres 

en vandskuring ta’r 16 år - uha som tiden går  

nu glæder vi os til vi rigtig lokum får 

Det kan da godt vær’ du er en rigtig handy mand 

og du knokler og slæber lige det du kan 

men alle vi kan skrot’ hver en ting du laver flot 

selv dine fliser blev jo helt i stykker trådt. 
 

 

I folkedyt så ny, vi fluks til Århus kørte 

men du skulle kig’ - det i en  grusgrav førte 

til bilen den sad fast i sand, for stopskilte er pjat 

men os der skubbed’ vi var sølet ind i smat. 

 

Du rejser gerne ud - til USA på jobbet 

og når du kommer hjem - så har du rigtig shoppet 

en plasticpose glemte du ved flyveren, men nej 

skønt Kim han pressed’ ment’ du ikke det var dig. 

Det ka’ da godt vær’ du tro’de vi var færdig nu 

du tar’ fejl men mon ikke li’ vi alle sku’ 

skylle vores hals og så ta’ en bette paus’ 

og før du ved det vender minderne tebaws’ 
 


