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0. Sang til Mhathildhes 18-års fødselsdag

22/9 2001
Mel: I en kælder sort som kul...

Her vi har en lille sang
den er til Matilde
den bliver ikke særlig lang
Hvis hun får sin vilje
Ellers går hun helt besærk
Hun er nemlig rigtig stærk
Hun kan godt lide pølser
Ikke når de kolde

Hun har fødselsdag i dag
det i dag at det er
at hun har fødselsdag
som det er i da-ag
dagen derpå den den der
den er den den er især
de da du da du baj
bim bum og bøsse

Der er gået mange år
siden hun blev fø-ødt
atten er det rigtig tal
stop lige en halv
atten det er mange år
hun er blevet et rigtig skår
hun er fyldt med biller
i da hvor de kilder
Matilde er noget specielt
hun er en pige
hvad kan man så lære af det
ikke janteloven
hvis der ikke er plads i toget
så får hun den lige drejet
så der pla-ads
a-aligevel

Vi gik jo i skole sammen
det var åh så hyggeligt
især om aftenen
når vi skulle have saft
Skoletiden den var fed

Der lugted du ik så meget af
ged
Som du gør nu-u
Ej det var bare for sjo-ov

Uden dig mati-ilde
verden var noget andet
hvem skulle så trøste os
når vi var blevet kede af det
ih hvor vi dog elsker dig
lige så meget som postej
vi dog gerne spise
men vi er til grise
Mel: Postmand per sangen...
Her er ma
Ti-ilde
I sit hus
Med en kæmpe pakke snus

Mel: I en kælder sort som kul...
Kan du huske dengang vi
Skulle ud med bussen
Der lavet du en ordentlig
bommert
Her kommer historien
Bussen den kom kørende
Du så ik chaufførerne
Du gik lige forbi-i
Uden at vise dit buskort

Sangen nu vi slutte vil
den er nemlig færdig
håber du kan li den godt
kom nu sig det ærligt
det vi ville sige var
tillykke med fødselsdagen
he-ej he-ej he-ej
og nu skal vi kage
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SLUT!

Hvis du vil læse sangbogen en gang til, så vend blot bogen om.

Trykning af sangbogen er sponseret af Spiltirsdag
spiltirsdag@diku.dk

Sangbogen er udfærdiget af:
Troels og Emil


