
 
 

 
 

 



 
Mel. Waltzing Mathilda 
 

 

 
50 år på maven – det er endda en bette sjat, 

Så nu skal du fejres, min søde skat  

Alle som du kender, vil vide, du er lidt speciel 

for prøv’ nu og hør’ på, hvad jeg vil fortæl: 

CC vi fejrer med sang og med bajer 

Men ikke for mange, for så sover han snart 

Stik ham lidt kaffe, en smøg og så lidt godt musik 

Men gem saxofonen, hvis det ska’ vær’ rart. 

 

 

En tysker er slikket, velklædt og så fint frisert’ 

Selvom han lige er dessertert’ 

Slipset er stilfuldt og Christian staves nok med K 

Men hør så en engang, hvad det var som jeg så: 

En hippie med fuldskæg på domkirkepladsen 

Med bonghår så stort som den høstak derhjem 

I hippiehabit og han flirted også lidt med hash 

Med guitar i hånden og uden et hjem 

 

  



Jeg troede du var bøsse – de negle de var alt for lang, 

”Jeg knækked’ en negl” skreg du i falset, 

Men selv uden negle du spilled’ gerne os en sang 

Og ”svigermor” scored’  du nu ganske let. 

Nu var du på landet og lærte blandt andet 

At boremaskiner ku’ fjerne dit hår 

At det let kan ske - man kommer pænt i stødet når 

En skibsmast så flot i en elledning står 
 

 

At score en pige det had’ du ganske misforståed’ 

Men du var idérig og tem’lig kåd 

Du stilled klokken frem så vi kom så grumme tidlig op 

Smed  vingummibamser i min kaffekop 

Da jeg sku’ i baljen – husked’ kanaljen 

At  ta’ mine briller så de ikke sku knæk’ 

og da du blev skæv, så blev du bare ekstra kæk 

på rælingen leged’ du sangfugl på træk 

 

 

I svigerfamil’jen får man en bette  julesnaps 

Og snapsen skal drikkes til salte sild 

Du troede du sku’ drikke en snaps til hver en sildehaps 

Men efter en mad var du pænt lakket til 

Du blev hurtigt jyde, lærte at snyde 

dig ret gennem livet med din helt egen stil 
brændte smedjen af  - og dreng’ne måtte skylden ta’ 

den brand ku’  man se rundt i mange mange mil 
 

 

 



Du gjorde det du ville og valgte selv din egen vej 

det var lige det, jeg ku li ved dig 

I dag der er du stædig, brovten og i træls humør 

du si’r at din kone er skidesur og skør 

Nu har jeg en chance - for at ta’ revanche 

for alle de ting som du kun gjorde halvt 

sangen stopper nu - men vent dig bare lille du 

der er meget mere vi skal ha’ fortalt 
 

 

 

 
 
 
 



 


