
Nomy, Hj
Spindelmannen har ej mnga vnner kvar
han sydde sig en drkt som satt perfekt
han svingar sig bland hus i ett hjlterus
skynda dig  skjut, dr tog ntet slut
Han glmde fylla p
ohej vad det kan g
Och nu r dden dr o knackar p
Tarzan var frn stan men blev ett djungelbarn
 enda vnnen det var en babian
En dag sg han Jane  jvlar vilken bom
fr stackars Tarzan dog av knssjukdom
Fr vad hon inte sa
var att hon blev s glad
av  trffa nya karlar varje dag
Refr://Detta r en saga om din frebild
och hur det alltid slutar om man r fr vild
kissa ej i motvind frsk nu att frst
fr alla dina hjltar har dtt nd
Stlmannen han kom ej frn vran planet
han kka kosttillskott  blev fr fet
han flg omkring i trance som om han inte fanns
han var fr mtt och mot huset blev en skvtt
Trodde han flg hgt
men han flg lgre ner
stackars stlis finns nu inte mer
Lucky Luke var fdd i vilda vsterns land
skt ner skurkar med sin hgra hand
Skt snabbare n skuggan men skuggan den frsvann
 hoppsan dr stod sheriffens fru Suzzane
Sheriffen lg p lur
shit vad han blev sur
Lucky Luke han sitter nu i bur
Lderlappen kastar saker som han har
men nd har han alltid ngot kvar
Vet du vad han kan? Han kan kasta bomerang!
s titta t rtt hll  ha bra koll
Han kasta in den i en krog
Mc knuttar p han slog
stackars lderlappen fasiken han dog
pippi lngstrump hon r tjej shon fr vara sist
oh jklar nu blir gudrun schyman pist
sagan den r sann och jklar vad hon kan
lyfta hst och alltid veta bst
ut p sjn hon far
och hon rnar folk som har
s pippi hon fr grna stanna kvar
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