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Melodi: A banda  

   

Når det bli'r sommer igen og bolden ruller min ven  

Så ska' vi ind og se bold lig' fra otte til tolv.  

Så ska' vi ind og se Sand hive sejren i land  

med Laudrup, Helweg og Jan vi tror jo sikkert de kan.  

   

Der går et pindsvin under hækken og skumler så småt  

de'r ingen sol og sommervarme, og alting er gråt  

det lille prikne væsen slider jo i det  

lidt mælk sku' vi gi' det  

men har ikke tid te'  

Og nattergalen synger sødt i den lyseste nat  

vi hører ikke noget andet end fjernsynets skrat  

nu sover Danmark som var't på akkord  

vi skal op og se mere sport,  

de't klart at som'ren er kort.  

   

Når det bli'r sommer igen og cyklen triller min ven  

Så ska' vi ind og se Tour det er ble't vor kultur.  

Så ska' vi ind og se Riis på sin vej til Paris  

med Meinert, Skibby og Bo de knokler løs, ka' I tro.  

   

At gå en nat og kigge stjerner, det glemmer vi ret  

og konen kalder lystigt på ham, men farmand er træt  

det lille blege væsen kigger jo T V  

har knap tid til W C  

det sker jo p.t.  

Jeg går og drømmer om en sommer af dem vi ka' li'  

Den er så kort, så nyd det hele før dens tid er forbi,  

Jeg går og drømmer selvom jorden er hvid,  

jeg drømmer luften er blid,  

og det er sommerens tid.  

   

Når det bli'r sommer igen så ved vi hvor vi ska' hen  

Så ska' vi ind til T V, de' r så meget vi ska' se  

For sporten kræver jo sit, så vi har bajer' og sprit  

mens vi råber på sejr, her i vor's danske lejr.  
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