MEL: Skuld' gammel venskab ...
Mi Hjemejn haaer a aaltie
saa faale godt ku' li'
her haar a gavn o trisset om
mi Baan- og Ungdomsti'.
Do kjenner mæ, a kjenner dæ
saaen er et hær i Giw,
aa saaen vil vi osse ha,
at de ska aalti blyw.
Hvis Folk, som buer i København
i Horsens eller Vejl,
foer guer Kartofler o djæ Buer,
saa ska et nok æt fejl,
de sejer te hveranner dem,
der sedder ve' æ Skiw,
de smager da saa skamle godt,
de haar vis grow i Giw:
En Negertamp fra Afrika,
der et er nær saa klog,
han ved da nok, der er en stej
med Sne og Is og Fog.
Han stoer i Sol aa 'gasser sæ
aa sier æ Storker flyw,
aa sejer, naar han sier den støst,
der' kom æ Stork fra Giw.
Aa la vos sej, vi tov en Mand
aa baand ham for hans Ywn,
aa kjor ham rundt en Tur i Bil
aa slap ham ud i Giw,
aa spuer ham om, hvor er vi hen,
saa svaar han nok i G/w,
for ingen Stejer, hvor vl var,
der' lowtet som i G/w.

Men trov da et, at vi kun ved
hvor Giw, den er aa find.
Her kommer manne fremmed' Folk
aa lær vo By aa kin '.
De kommer her ad kyver Tørv
aa sejer uden aa lyw,
no haar vi osse prøvet det,
no' haar vi væt i Giw.
Hvis Folk's Bøn', de ska studir,
o ret ska ha nøj lær,
saa ska! de go til Skul i Giw,
det er da et saa sær,
som kloge Folk, de tar herfraa
ka baade løs aa skriv,
saa sejer Folk, der kjenner dem
det' haaer de lær i Giw.
De ung l Giw, de er berømt,
for det de gaar til Mødd,
der høer de manne guer Uer,
og faar djæ aandle Føed,
aa nær de ska o' cykeltur
aa sikken da en Striw,
saa sejer Folk, der sier deraa,
det er vist nok dem fraa Giw.
I øst og Vest, i Syd og Nord
vo by den er bekjend,
aa det der et er her fraa G/w
er et ret møj bevænn.
Her vil a vær, h'er vil a løw,
saa læng a er i Liw,
aa ku a faa Amerika,
a vild æt byt med G/w.

