
Nomy, Lise
Den var en flicke som hette lise
hon skulle te och att brje fise
men s s ho sin hjrteman
s ho schluta fr hjrtat brann
uppfr kullen han kom imot na
under armen han bar en hna
som han skulle ge te sin vn
det var krlek som bare fn
det var en pojke som hette greger
bakom kullen dr vnta seger
han fick upp ett sjujvla fls
fr pjka gick juh i motanbls
Rakt i trynet han fick sig knna
en odr som i gon brnna
det var lise som stod o log
ho slppte vder, hans hjrta dog
ack s rar
vackert par
Men Lise fr nog hitta sig en annan karl //:
Uti i skogen trnar hon p logen
ren gick Lise fick nu tnka
p en man som ho ville bnka
men i smland finns ingen kvar
som vill ha lise med rumpan bar
Hon var knd ut i smlands skogar
upp p fjll och p skne krogar
stackars lise fick aldrig nog
att leta pojkar p nrmsta krog
S grt ej du ensamma tjej
Att vara ensam r inte din grej
S spring ut med kjolen och tjut
drnga han hr dej och ger dej ett skjut
Hej kan ni sluta sjunga
annars sparkar jag till p punga
Det var greger som for sin kos
men mina fisar dom luktar ros
Lise har juh s mnga faser
en av dom r juh hennes gaser
men s sluta och sjung din lort
jag kr traktorn upp i din port
Och nr lise fr ett magplask
r det bst att du br en gasmask
men s sluta nu som jag sa
mina fisar dom luktar bra
Men Lise hon blev 83
hon fick aldrig handen ge
s flickor tnk nu till
att ge pjkarna vad dom vill
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