
 
Svine-grill-mesteren Villy’s sang d. 23. august 2008 

og igen d. 15.august 2009 
 
Melodi: Det ka’ da godt vær’ a’ lugter lidt af fisk i daw 
 
 
 
Villy:  Det ka’ da godt vær’ a lugter lidt af SVIN i daw 
 men det’r fordi at a kommer li’ fra svinet aw 
 Ta’ mig som a er. A har charme og forstand 
 og under svinetøjet lugter a af mand 
 
1) Alle: Vi er til en fest – og prikken over i’et 
 det er lige netop hele ”SVINeriet” 
 Svinet stritted’ godt nok lidt imod da det sku’ dø 
 men det blev slatten og medgørlig pø om pø 
 
Villy: Det ka’ da godt vær’ a lugter lidt………….. 
 
2) Alle: Svinet skulle fragtes, - helt endda til Rødhus 
 senere så op, at hænge på et grill-blus 
 Da han så kom hjem til Ingerlise, sa’ hun blot: 
 ”hør, Villy – hvorfor søren lugter du ej godt??” 
 
Villy: Det ka’ da godt vær’ a lugter lidt ……. 
 
3) Alle: No’n af dem han har – som sin’ go’e venner 
 de er ganske for-mi-dable svinekender’ 
 sværmede om svinet i utrolig fuldt vigør 
 og derfor har de nu en særlig svinsk odeur                     (odeur = lugt = ) 
 
Villy og hans grillvenner:  
 Det ka’ da godt vær’ vi lugter lidt……… 
 
4) Alle: Svineskind får vin – det er godt for smagen 
    men dertil har Villys venner ej set magen 
  ”svinet, (sir de) skal da ej ha’ vine-lugten, vel? 
 det er da bedre at vi drikker vinen selv” 
 
Villy og hans grillvenner: 
  Det ka’ da godt vær vi lugter lidt …. 
 
5) Alle: Villy og hans ven-ner, dem fra Svineriet 
  de er her til festen  prikken over i’et 
   godt smurt ind i røg og ōs, og øl, og ”vine-fugt” 
  og af fantastisk usædvanlig svinelugt 
 
6) Alle: Det ka’ da godt vær’ I lugter lidt af svin i daw 
  men det’r fordi, at I lawer svinet til vor maw’ 
  go’ nok som I er, I har charme og forstand 
  og under svinetøjet lugter I af Mand  
 
  
                                                                                                                         Hanna 


