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Kopiark 2 

Klumben feat. Raske Penge: “Faxe Kondi“ 

 

for det er min yndlings sodavand 

og du ved den går langt ud over din forstand 

jeg drikker den hverdag, og jeg vil gerne ha mer 

men de tomme flasker blir bare fler og fler 

hey det klumben her igen jeg drikker meget faxe kondi 

jeg bliver tiltrukket af den olie som var det en lille blond pige 

og det er ikk for sjov når jeg siger jeg har brugt ornli mange penge 

på at købe faxe kondi og så drikke dem igen, den siger psssss 

når man åbner den og den er altid go 

faxe kondi sodavand får min hjerne til at gro 

og min tandlæge han siger jeg skal stop 

men klumben stopper aldrig faxe gir mig sund krop 

Men nu er jeg ligeglad og jeg gør som det passer mig 

selvom min tandlæge sir nej og det stresser mig 

for når jeg skal smøre ganen er der kun en ting der dur 

faxe kondi virker altid det er den bedste ryger kur 

Og dem på net-caféer drikker masser faxe kondi 

dem der gemmer sig i yarden pakker faxe kondi 

og dem der sidder inde i toget drikker faxe kondi 

selv osten ruller rundt med deres faxe kondi. 

Og jeg kan godt li cocio og jeg drikker jolly cola, 

men der er kun en sodavand der bestyrer min hverdag. 

Kald det rygeolie, kald det opium med brus. 

Kun grønne flasker kan hænge ud oppe i mit hus. 

Og det er ik ølbajere, det er motion med sukker i, 

den slags kondi en tyk stener han kan li. 

Frank arnesen havde en hjelm af blødt garn 

oppe i anders and bladet den gang da jeg var barn. 

Så det er ren FK lige siden jeg var knægt, 

sprite og 7up bukker ned i respekt. 

Så når tørst eller hoste er mit projekt, 

vær sikker på at den FK kommer korrekt 
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for det er min yndlings sodavand 

og du ved den går langt ud over din forstand 

jeg drikker den hverdag, og jeg vil gerne ha mer 

men de tomme flasker blir bare fler og fler 

for jeg drikker faxe kondi fra jeg vågner til jeg står op 

jeg rør ikke den der topform for den gir mig dorven krop 

jeg drikker den der faxe kondi det er den som jeg kan li 

ikk ned i netto for at købe en billig kopi 

ham der klumben drikker kun den der er gul og grøn og sort 

har 1000 kasser gemt i en kølet carport 

og når jeg køber faxe kondi køber jeg aldrig kun en 

jeg køber hele kasser klumben kan ikk stå på sine ben 

men jeg er rundt alle vegne jeg har massere af energi 

drikker kun den olie som alle de kan li 

og når jeg skal ned at pante nej så får jeg ingen penge, 

jeg bytter dem til fyldte faxe så jeg glad igen 

Eyo en gang der var den gylden, men så blev den helt blank 

originale faxe-fans siger kvaliteten sank 

men ham de kalder Nuden er ik typen der klager, 

man siger han tog et bundt sedler og købte et lager 

af den med både farvestoffer og druesukker, 

jeg sværger til den smag til den dag min kiste lukker. 

Fra før jeg var myndig har jeg været faxe-kyndig 

hvis du køber kondi light til mig så er du faxe-syndig 

for når livet det er hårdt, jeg drukner det i sport 

går ind i faxe kirken og priser den faxe-lord 

og hvis du har købt den sidst’ 

så blir jeg mer end trist 

og forbander dig som en faxe-fundamentalist 

Hvis du kommer til mit land, 

skal du se Christiania og smage en sodavand 

og når du er der prøv at puff en af deres pinde 

og prøv så lige at smag den sodavand igen. Bang ding. 

for det er min yndlings sodavand 

og du ved den går langt ud over din forstand 

jeg drikker den hverdag, og jeg vil gerne ha mer 

men de tomme flasker blir bare fler og fler 


