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Melodier: Sørens far har penge - Dyrtidsvisen - Pengegaloppen - Hvorfor er lykken så lunefuld - 

Hvem skal nu betale  

Sørens far had' længe  

gået og manglet penge  

til sjov og til termin  

Peters far har pengeskrin  

:|: og det er fyldt med penge :|:  

Sørens far spurt' længe  

hvor får du din' penge  

til sjov og til termin  

Peters far sa' disse ord:  

:|: spil - og få gevinsten stor :|:  

 
Du ka' spil' i lotto  

og du ka' kluns' med Otto  

du ka' spil' med terninger  

og på en traverhest  

Du ka' spil på duer  

men du ska' bar' vær' snu're  

hver gang at du ta'r  

gevinsten med dig hjem,  

Du kan spil' på sekseren  

og du ka' spil' på hund'  

og du ka' gå til bankospil  

og du ka' spil' V 5  

du ka' spille hjerterfri  

og spille møl og dam.  

Det er rent utroligt  

hvad der spilles på.  

Du ka' start at vædde  

og sende brev i kæde  

du ka' spil' rouletten  

og i et lotteri  

Du ka' start at rafle  

penge ka' du der gafle  

husk blot at du ta'r  

gevinsten med dig hjem,  



Du ka' tøm en automat  

og du ka' start at quiz'  

og du ka' start' at tippe  

og du ka' rul' en bis'  

du ka' spil lidt yatzy  

li' til klokken hal'ti.  

Det er rent utroligt  

hvad der spilles på.  

 
Og rådet det var ganske fint,  

for penge trilled' i mit skrin  

Kroner en, kroner to, kro......  

Jeg var på vagt og spring  

og sansed' ingen andre ting  

og jeg spilled', og jeg ......  

til jeg ha'de ingenting  

Ja, de penge, ja, de penge  

er til bekymring for fattig og for rig  

 
Hvorfor er lykken så lunefuld  

og hvorfor er glæden så kort  

ak, ofte er livet så meningsløst hårdt.  

 
Hvem skal nu betale  

hvem har råd til mer'  

hvem har mange penge til lidt  

sjov og til termin  

Hvem vil med mig spille  

hvem har lyst til det  

hvem har mange penge til mit  

sjov og min termin  

 


