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Det store spill (Golf) 
 
 
Vi gikk sammen gjennom skolen  
i den aller første vår. 
Og vi lekte oss i solen 
var familiens hvite får. 
Vi var gatens fløtegutter, 
hang i skjørtene på mutter,  
inntil vi i moden alder 
fant den sport som passet oss - 
 
Golf.  Et spill for de spreke karer 
som før gikk på byens barer 
Satt hos Lunde 
med sin kunde, 
og drakk dus med en hvemsomhelst.  
Nå er livet blitt et annet 
Når vi dyrker golfens gleder, 
slik som Oslos Bogstad-reder, 
er vi med i det store spill. 
 
Refr.:  
Tra la la la la la lei 
Here we do it the english way  
Tra la la la la la la  
Ja, vi har det riktig bra 
her på Sommersetera. 
 
Vi har hver vår lille butikk,  
som vi driver ganske bra, 
og er stadig vekk på utkikk  
etter nytt fra USA. 
 

 

 

 

 

Mens vi går omkring og lurer  
på no´n nye agenturer 
kan vi bile opp i 12-tiden  
og ta et lite slag  
 
Golf.  Vi har ikke energien  
til innsats i industrien. 
Er for strevsomt, 
er for krevsomt, 
for vi tjener allikevel. 
Vi har hver vår lille Mersche Bentz 
med extra Shell på tanken  
og har penger nok i banken  
til å ta oss en Oslo-tur. 
 
Refr. 
 
Tenk hvor gildt det måtte være  
å ha nord-norsk filial. 
Men da må vi nok dessverre  
importere kapital. 
Alle sure pengemenner 
blir som smør i våre hender  
når vi biler opp i 12-tiden og tar et lite slag, --- 
 
Golf.  Slik lykke vi alle føler 
ved 14 passerte høler, 
Det er godt slått. 
Ganske flott slått, 
og det gir oss slik fin mosjon.  
Før vi inntar middagsmaten  
går vi opp på badevekten.  
Sliktno´ øker selvrespekten  
når man deltar i store spill. 
 
Refr.


