
Farvelsang til Rota 2 (melodi: Beatles ”Yesterday”) 

 

Rota 2 

I dag si’r vi farvel til Rota 2 

Du er forældet, udskældt, analog 

Kasseret blev du, Rota 2 

 

Rota 2 

Allan syntes aldrig du var rigtig go’ 

Alt for langsomt var dit tempo …po 

”Ja, hva’ så boys, på Rota 2!” 

 

Rota 2 

Man skal ikke underkende dit niveau 

Nu blir’ ”perfect binding” snart sat i bero 

Når du er fortid Rota 2 

 

Hvor mon,  

alt det liv, som der var  

vil blive af? 

Blir’ her lige pludselig tomt og trist 

og meget stille 

 

Rota 2 

Din fals den flåede som en Bjørneklo 

Og det er ikke spor af overtro: 

Du havde luner, Rota 2 

EJ-2 

Hvor har vi stoppet tit på EJ-2 

Men ved I så hvad ”El-Kim” foreslog: 

Prøv ”sluk og tænd” på Rota 2 

 

Rota 2 

Vi sku’ bruge mangt en fedtet kno 

For på dig fik skidtet lov at gro 

De blev forsømt, (stakkels) Rota 2 

 

Rota 2 

Vi vil savne din manøvrebro 

Der var lys og plads til mer’ end to 

Og højt til loftet, Rota 2 

 

Hvor mon,  

alt det liv som der var  

vil blive af? 

Blir’ der, lige pludselig tomt og trist 

og meget stille 

 

Rota 2 

Tre maskiner er nu skåret ned til to 

Skønt nedbrud ofte er en risiko… 

Du vil bli’ savnet, Rota 2 



Rota 2 

I mange år du både gav og tog 

Til sidst var du vidst bare malkeko 

Nu’ du solgt som guldkalv, Rota 2 

 

Rota 2 

Aller Holding krydrer røv i Monaco 

Du skal dække deres tabskonto 

De snupper alt fra Rota 2 

 

Hvor mon,  

alt det liv som der var  

vil blive af? 

Blir’ der lige pludselig tomt og trist 

og meget stille 

 

Rota 2 

Da du blev stillet op i 2. 0. 2. 

Da var vi alle fyldt med fremtidstro 

Den fiser ud med Rota 2 

 

Rota 2 

Du skal rejse til Moskva og bo 

Stå hos Putins tryk-politbureau 

Så skål i vodka, Rota 2 

 

 

 

Rota 2 

Mon du bli´r skidefuld, monstro … 

af ordrer trykt på fremmedsprog 

Mon du blir’ lyk’lig, Rota 2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


