Borgmestre lægger ed - på held og ærlighed
De går i samlet flok - nu har vi fået nok
For penge fosser ud - til Jylland går et bud
Så kan vi andre få den røde tud
Den jyske mafia bruger pengene
Så vi må tidligt ud af sengene
Procentvis kan det bare ikke pas’
De jyske lever vist på nas
Det vigtigt at forstå - man ej kan ride på
Når bølgen den er høj - kan det gi’ megen støj
Vi skal med stor respekt – ta’ hånd om vores vækst
For alle læser faktisk denne tekst
Men lad os skåle for et godt parti
Et Vallensbæk som vi så godt kan li`
Vi trives skal - det er et godt bevis
Hvis vi vil ha’ et paradis

Vi slutter sangen her - og gør det med manér
Så derfor vil vi be’ - jer skåle med Club C
Og lad os håbe på - vor by den vil bestå
Det er jo det vi går og tænker på
Et Vallensbæk som vi så godt kan li’
Et Vallensbæk som vi skal trives i
Vi knokle vil for det naturligvis
Så har vi vores paradis
Et Vallensbæk som vi så godt kan li’
Et Vallensbæk som vi skal trives i
Vi knokle vil for det naturligvis
Så har vi vores paradis
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Melodi: Fra jeg i vuggen lå………
Nu er det atter vår - ja tænk som tiden går
Vi fejrer årets gang - vi synge vil en sang
Vor forårsfest i dag - det er en dejlig sag
Vi sammen nyde vil den gode smag
I Vallensbæk vi fører stadig an
Og det bekræftes her af alle mand
Vi værner om vort lille paradis
Og gør det på naturlig vis
Sæsonen gik jo godt - Club C´s program var hot
Med boblevand og sang - så kom vi godt i gang
Vort landsråd stor succes - så lad det bli’ ved det
På rundtur i vor by kan meget ske
I Silent City knokles der mod støj
Vi syn’s jo alle det er noget møg
Vi gør jo, hvad vi kan på bedste vis
For vores lille paradis
Budgettet det blev lagt - partier var i takt
Og enighed var stor - det er et rigtigt spor
Dog tænkes der med pli - hvad mon det så kan gi`
Af gode ting som alle vil ku’ li’?
En svømmehal for alle borgere
Og havbad gør det måske sjovere
Så kan du svømme både varmt og koldt
Og vores løfter de bli’r holdt

SKÅL!

Og så var tonen lagt - vi alle var på vagt
”det grønne efterår” - jeg håber I forstår
En styregruppe klart - lag’ planer det var rart
Nu sku’ der kæmpes - det var ganske snart
Og Mia hun var bare helt i front
Et arbejdshold der gjorde deres dont
Og valgprogrammer ud til alle gis`
Vi kæmped’ for vort paradis
Valgkampen kørte flot - vi gjord’ det vældig godt
Med rigtig megen flid - vi brugte meget tid
Og alle var i gang - og overalt vi hang
Mod storm og blæst vi kæmped’ dagen lang
De grønne jakker kom og sejrede
Så det var noget som vi fejrede
Bormest’ren han er stadigvæk fra C
Og sådan skal det blive ve’
At lægge strategi - det kan vi faktisk li’
Når planen kommer ud - så er kommunens bud
At gøre alting bedst - at sidde højt til hest
At kvalitet og omsorg lønner bedst
Med dialog du kommer langt omkring
Vi er jo fælles om de mange ting
En udvikling som vi har sat i gang
Det siges må i denne sang
Når vi os ser omkring – så sker der mange ting
Nu borger tænkes ind - med lyst og kærligt sind
Vær med - vi lytte vil - hvad der i Nord skal til
En sti, et pump - ja sig nu hvad I vil
Vi ønsker sammenhold i vores by
Vær derfor med at gi’ det bedste ry
Vi skal jo tænke på fornuftig vis
Så vi bevarer paradis

