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Mel: Fra Engeland tiL Skotland

Tillykke Skønne Clara

Så er det dagen din

Og du har ventet længe

Se, den bliver bare fin
Og helledusseda

Vi kommer langvejs fra

Tillykke skønne Clara

Og vi råber højt hurra

Vi vil jo gerne skrive

En hyldestsang til dig

De tusind vers er nu kogt ned

TiI skønne vers om dig

Og helledusseda

Vi kommer langvejs fra

Tillykke skønne Clara

Og vi råber højt hurra Fra morgen og til aften

I timevis der gik

Med dukkeleg og legovill'

Din fantasi var kvik
Og helledusseda

Der flød med glitterstads

Hurra for klip og klister
Rydde op var noget mas

Du var til dans og drømme

Grand Prix og sugerØr

På byens scene stråled du

Og ikk et ø1e var tør

Og helledusseda

Prinsessen sidder her

Hurra for søde Clara

Når hun står på sine tæer



Om naturen skal vi værne

NIen ikke være i

For den er fuld af kryb og tis
Det kan hun ikke li'
Og helledusseda,

Hun kommer aldrig mer'

På tur til Endelave

Det er ikke noset der sker

Du hader sport i skolen

Især en coopertest

Men ellers er du ganske ferm

De andre fag en fest

Og helledusseda,

Er klokken lidt i ti?
Hurra for Kære Clara

Når hun viserne kan si'
Når far han tænder erillen
så er du i dit es

Da kan du godt li'pølserne
D6t er det rene YtrS

Og helledusseda

Er bøffen uden 1øg

Hurra for mesterkokken

Pas nu bare på mit tøj

Når " lektierne er lavet"

så er det tid til skærm

Du blogger og du skyper

Og du er da ganske fiern
Og helledusseda

Hurra for TV3

Ser "Pigerne på ryggen"

Når du virk'lig slapper a'

:r :.::irti*/i:].:i



Du er vor kære datter
Så tænksom og så fin
Du elsker din familie
Du har et herligt grin

Og helledussada

Du er vor skønne pige

Hurra for retorikken
At få ret det kan du Ii'

Tillykke kære Clara

Vi fejrer dig med stil
og dette er så sidste vers

Du ta'r det med et smil
Og helledusseda

Må du få lyse kår
Hurra for konfirmanden

Gid du held og lykke får

Mor og Far
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