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Melodi: Manden på risten  

B = Bengt - C = Carina  

 

B+C:  

Her står vi hver aften på skærmen, mens vi drejer vort 

lykkehjul  

Vi ska' holde fast i vort se-ertal, båd' til påske, til pins' og 

jul  

B:  

Jeg si'r pænt godda' til vor' gæster, og jeg spør dem om 

løst og fast  

jeg smiler til dem og I andre, så med leg'n vi gi'r os i kast  

C:  

Vi starter på første runde, hvor jeg si'r en kategori  

den første, ja han er en fumler, han be'r sørme om et i  

B:  

Jeg smiler så'n høfligt til manden, men er han nu helt rigtig 

klog  

jeg si'r de velkendte fraser, om hvor svært er det danske 

sprog  

B+C:  

Mens I derude i spænding om svarene slås  

står vi herinde, og gu' hvor vi keder os  

 

B+C:  

Her står de hver aften og gætter, og vi følger i kampen med  

selvom gåden bli'r let're og let're, kommer tungen ej let på 

gled  

C:  

 

B+C:  

Såd'n kører det forfra og forfra, og så bli'r det den 

næstes tur  

De grubler og gætter energisk, men vi trænger mest til 

en lur  

 

Vi når slut'lig til bonusrunden, nu ka' vi snart helt slappe 

a'  

så let går det slet, slet, slet ikke, vi ska' på'en igen næst' 

da'  

 

Vi har set lykkehjulet nu snurre, mindst hundred' og syv 

tusind' gang'  

vi ka' snart ik' tåle det mere, men det elskes i 

Dannevang  

 

Vi holder så meg't af jer alle, vi så'n kender jer lissom 

lidt  

hvis I ku' få hjulet helt stoppet, vil vi syn's at det var fedt  

 

Mens I derude i spænding om svarene slås  

står vi herinde, og gu' hvor vi keder os  
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Jeg har svært ved at holde på masken, når de kludrer så'n 

gang på gang  

Jeg fortsætter støt med min trasken, selvom tiden den 

falder lang  

B:  

Vi får os så endelig kæmpet, til en vinder i omgangen frem  

han kikker på vore gevinster, vil ikke ha' no'et med hjem  

C:  

Han snupper alli'vel en plade, to par kopper, en radio  

han ta'r osse et heluldent tæppe, vil ha' resterne på giro  

B+C:  

Mens I derude i spænding om svarene slås  

står vi herinde, og gu' hvor vi keder os  

 


