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1A. 

G                                 D          G 

Du kom til verden i skrig og skrål 

C              Em       D 

og så dig ikke tilbage 

G                              D             G 

Din mor og far var brand og bål 

          C           Em              D 

for at lave en fødselsdagskage 

 

B. 

C                   D 

Tillykke med dagen 

Em                 C 

Det har du fortjent 

C                         D 

Rejsen har været lang 

C                  D 

Tillykke med dagen 

Em                 C 

Det er venligt ment, 

C              D          G 

Du hyldes med en sang 

 

2A. 

Du voksed´ op i regn og sol 

Og du lærte at tale 

Før du fik set dig om, sku' du i skole 

Nu kan du synge og male 

 

B. 

Tillykke med dagen 

Det har du fortjent 

Rejsen har været lang 

Tillykke med dagen 

Det er venligt ment, 

Du hyldes med en sang 

 

C. 

D                      G 

Og nu er vi så her igen 

D                       G 

For at fejre din dag 

D                  Em 

Det er ikke til at forstå 

                  C   Em      D 

Hvor blev tid-en dog af? 

 

3A. 

Du fik familie med børn og bil 

Årene er nu gået 

Du tog pensionen i den helt store stil 

Børnebørn har du fået 

 

B, 

C                  D 

Tillykke med dagen 

Em                 C 

Det er venligt ment, 

C              D          G 

Du hyldes med en sang 

 

C. 

D                      G 

Og nu er vi så her igen 

D                       G 

For at fejre din dag 

D                  Em 

Det er ikke til at forstå 

                  C   Em      D 

Hvor blev tid-en dog af? 

 

 

A outro. 

Når du kommer til den sidste dag 

Og du tænker tilbage 

På glade stunder i venners lag 

Husk på, hvad vi sagde 

 

B2.. 

Tillykke med dagen 

Den var velfortjent 

Rejsen har været lang 

Tillykke med dagen 

Det er venligt ment 

C                 D         Em 

   Vi synger, nok engang 

C                     D           G 

  (Du hyldes med en sang) 

 

 


