
Du troede lige….. 

at du slap  

 

   

 

 

 

Til dig fra os  
  



Melodi – Orlas sang / 30. maj 
Når en mand som dig har få’d en kæmpe børneflok 

Må man ha’ en bil, hvis man ikke er et pjok 

men biler koster penge og det vil du ikke gi 

og alt for meget lort har du investeret i 

Du er til gamle biler, der ikke koster penge 

de rumler og de rasler men de skal holde længe 

Du kører gerne Bimmer, i Golfer og Transitter 

i Rugbrød og i Saaber, vi tæller mange nitter 

 

 

 Du købte dig en Lada og så tog  du kørekort 

du ville ikke indse at det var nå’d rustent lort 

med bilen fuld af unger sagde politiet stop 

de troe’de ganske sikkert at den bil var rustet op 

 

I Tyskland blev du stoppet -du slingrede for møj 

Du kunne ikke sige at det var dit styretøj 

Du sagde det var voldsom som det blæste og det sust’ 

Das Polizei de sagde Bitte Komm doch hier und pust 

Du er til gamle biler, der ikke koster penge 

de rumler og de rasler men de skal holde længe 

Du kører gerne Bimmer, i Golfer og Transitter 

i Rugbrød og i Saaber, vi tæller mange nitter 
 

 

Den næste bil i rækken var den grønne Folkevogn 

den var li’så rusten men grøn som bøgeskov’n  

mor hun sag’ det gamle lort det ku’ hun ikke li’ 

du mente bare at den sku’ ha’ ny’ gardiner i 

 

Med folkevognen ku’ vi alle ta’ på køretur 

det var dog ik’ så godt, når farmand han blev sur 

han bremsed hårdt og drøned ud for nu sku’ Mikkel ha’ 

men gloede bare fåret, da døren den faldt af 

Du er til gamle biler, der ikke koster penge 

de rumler og de rasler men de skal holde længe 

Du kører gerne Bimmer, i Golfer og Transitter 

i Rugbrød og i Saaber, vi tæller mange nitter 

 

 

 Som ny bilist i folkevogn fik mor nu spænding nok 

for speederen faldt af og sku’ ha’ et bette gok 

den manglede et sidespejl - i bunden var der hul, 

den hastighed man kørte med blev altid vist som 0 

 

Vi måtte skifte motor og vor kære gamle bil 

blev malet op i hånden - i ægte hippiestil 

en billig ferietur til Sverige blev til overpris 

for dytten spytted’ motorolie ud i spandevis 

Du er til gamle biler, der ikke koster penge 

de rumler og de rasler men de skal holde længe 

Du kører gerne Bimmer, i Golfer og Transitter 

i Rugbrød og i Saaber, vi tæller mange nitter 

 

 

Så købte du en hvid Transit  og den var helt i top 

og det gik også meget godt til den sku tankes op 

da tanken den var helt fyld op så røg den pluds’lig af 

Line fandt det flovt at gå i skole næste dag 

 

Din  Saab det var det svenske svar på tyskernes vw 

det fede i den had vi andre svært nok ved at se 

den skramlede var rød og blå og altid fuld af rod 

men billig var den og det passed ret efter dit ho’d 

Du er til gamle biler, der ikke koster penge 

de rumler og de rasler men de skal holde længe 

Du kører gerne Bimmer, i Golfer og Transitter 

i Rugbrød og i Saaber, vi tæller mange nitter 
 

En lørdag morgen tidligt sku’ du hente morgenmad 

en bimmer ha’d du med dig hjem og du var vældig glad 

en sænket BMW er sagen for en mand med stil 

omend på hvert et vejbump den tog et lille hvil 

+ 

Din Bimmer den var billig men ikke særlig hel 

du købte dig en ekstra Bimmer til resservedel  

for gavlen stod den længe og started nabokrig 

til racerløbet gad du ikke flyt’ dit gamle lig. 

Du er til gamle biler, der ikke koster penge 

de rumler og de rasler men de skal holde længe 

Du kører gerne Bimmer, i Golfer og Transitter 

i Rugbrød og i Saaber, vi tæller mange nitter 
 
 

Den røde Golf var også kvalli - det var jo vw 

den døde tem’lig pluds’lig - det kunne alle se 

en sommerdag en røgsky stod mange meter op 

og CC stod i røg og sod da Golfi den sag’ stop 

 

Nu har brugt en bondegård og købt et Polodyt 

nu sku’ det være slut med skrammel og en masse klyt 

og vi må hverken spise eller drikke i din bil 

at svine den det klarer du nu også selv med stil 

 

Nu har vi sunget om din kærlighed til gammel skrot 

vi synes skam det præsenterer manden ganske godt 

vi håber du vil holde fast nu ved din nye stil 

vi håber aldrig mere du vil køw en gammel bil 

Du er til gamle biler, der ikke koster penge 

de rumler og de rasler men de skal holde længe 

Du kører gerne Bimmer, i Golfer og Transitter 

i Rugbrød og i Saaber, vi tæller mange nitter 
 

Tillykke med de 50 år 

 


