
Min Lagårdstjej Text: Cykeln och MaxB Musik: MaxB (och Roffe)

- Vers 1 A-delen
Jag har en häst som kan gnägga - och en ko kan ni tro
Hönor värper ägga - och vår tupp tar allt med ro
Jag har en gård som ska skötas - en traktor som står still
Här kan vi mötas - om du vill

- Vers 1 B-delen
Det finns alltid nått att göra - här står tiden aldrig still
Om du kommer får du höra - hur jag tänkt det ska gå till
Så nu frågar jag dig
vill du bli - min "lagårds-tjej"

- Vers 2 A-delen (fiolen)
(Hörru, lyssna på felan)

- Vers 2 B-delen
Du kan komma hit med bussen - som går 6.22
Jag kan inte ordna skjutsen - så du får skynda på
Kom som du är.
Ja, jag tror, jag har blivit kär

- Vers 3 A-delen (dragspelet)
Ja, den här dagen tog hon bussen, för att åka ut på landet och träffa honom.
Han visade henne allt som måste göras där ute på gården.
Hon kände att det här är vad hon vill göra. Och inte bara det,
hon tyckte dessutom att han var den vackraste prins hon nånsin sett.

- Vers 3 B-delen (fiolerna)
Hon satte genast igång med alla sysslor man kan tänka sig där ute
och tillsammans arbetade dom med liv och lust
Efter några dagar frågade han henne om hon ville bli hans fru
och hon svarade naturligtvis JA.

- Vers 4 A-delen
Vi har hästar som kan gnägga - våran ko är för go
Våra hönor värper ägga - och vår tupp tar det med ro
Vi har vår gård som ska skötas - Här kan vi mötas när vi vill
Ja, här står tiden aldrig still

Och snart gifter vi oss två - ett par barn ska vi nog få
som får livet att gå vidare - på landet, för oss två
Vi har allt vi vill ha
På landet har vi det bra




