
OPLEV EL5E

Henriks song til Else, hocked fro hg@dlr.dk
(P5, den hondler ogsd lidt om mi9)

Melodi: Milord

t Ved denne hendELSE er min bekendELSE,

ot jeg hor monge ting ot tokke konen for.
Sd med fornojELSE gi'r jeg dig rag,ELSE,
med den tilfajEL5E, ot du nok gi'r igen.

fronisk rystELSE er din forlystEL5E,
og du ved nok, hvordon du holder mig i gong.

2 Som oktiv frue, ELSE, ko' underkuELSE
nok oldrig bide pd dig - du er helt immun.

Det' min bedammELSE, du f&r beramtnELSE,

ndr ud'n forsommELSE du klorer dine hverv.
Skant en bestyrELSE kon gi' et hyr, ELSE,

kon stedighed besejres,ved du hjemmefro.

3 Det' med beklogELSE, du mader rogELSE,

det ge.lde? her, pd SelU.lerg og helt generelt.
Men det ku' hend', ELSE, jeg fondt onvendELSE

for hver en endELSE of olt det gomle stods.
Stop din fororgELSE,prav lidt opdrogELSE -

hvis vi ko' leve of det, sko'jeg nok ryd'op.

4 Du holder hund, ELSE, er der begrundELSE

for ol den tid, der g&r til formdlslas dressur?
Den krever svELSE, men e? en pravELSE,

en stor bedravELSE, ndr jeg skol med pd tur.
En sddon starrELSE hor ddrlig harELSE,
nej, den sko' pos' sig selv, sd to'r jeg mig en lur.

5 Nu blev du rund, ELSE, sd med misundELSE
ser jeg i ajnene, ot du er stodig yngst.

Det er enfryd, ELSE, uden fortrydELSE
ot finde nydELSE i bdde dril o9 song.

Men ingen gremmELSE,folg min bestemmELSE:

sig SKAL for konen, som kon holde mi9 i gong.
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RC: ELSE

, :;-,. Hans Gregersen (hg@aalborgstudenterkursus.dk)

:r:r i . 16. oktober 2011 23:19:19
r., ebbepreisler@hotmail.com

Kere Ebbe.

Her har du s& den pAgeldende fil.

Baggrund:
Sangen er fra Elses 50-trsdag i 2009. Den er lagt i munden p& hendes
mand Henrik, der i sedvanligt ironisk lune gennemspiller en rekke temaer
for den fortsatte og meget levende kommunikation mellem de to, der p& det
tidspunkt havde varet gift i 3L &r. Scenen er landmandsliv, foreningsliv
og privatliv, aktorerne to sterke gemytter med forskelligt syn p& mangt
og meget.
Sangen er dog svogre og svigerinders verk, og jeg-formen valgt for at
give tone og humor en ekstra tand. Forud for formuleringerne gik en lang
brainstorm med mAlrettet glosesogning p& rimet -else, hvorimod melodien
meldte sig af sig selv.
Allerede kort tid efter festen erfarede vi, at andre havde kopieret den
ved en festtig tejtighed. St er det selvfolgelig ergerligt, at navnet
Else efterh&nden gives til yderst f& ;-(

Med venlig hilsen

Henriks lillebror
Hans
-en af de ansvarlige

ebbe preisler <ebbepreislerGhotmail-.com> writes :
>Kare Hans,

)Jd, med glade.
>Send venligst sangen i dens korrekte form 1 jeg tror, jeg har den, men
>alligevel) samt lidt baggrund for samme.

>KH
>Ebbe

>ebbe preisler folkets aII6 43 * 2000 frb 3888 0920 * 2086 6212
>ebbepreislerGhotmail.com www.ebbepreisler.dk www.mandagsdokumentar.dk

>> Date: Sun, 16 Oct 2011 16:56:58 +0200
>> Subject: ELSE
>> To: ebbepreisl-er@hotmail-.com
>> From: hg0aalborgstudenterkursus.dk

>> Kare Ebbe Preisler.

>> Til lykke med den flotte bog.

>> Jeg ser, du har en liste over sange p& hjemmesiden og forst&r det
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>> sedan, at der ogsa der kan stA flere lejtighedssange end dem, der
>bl-ev
>> plads til i bogen. P& et tidspunkt viste du interesse for sangen til
>min
>> svigerinde El-se pA merodien Milord, og nu er jeg s& sA frimodig at
>> foreslA aig at satte den p& din hjemmeside.

>> Med venlig hilsen

>> Hans Gregersen
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