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Lysvise 

Mel.: Han Lars er på Hamar med slakt. 

Du er nødt te' å skaffe oss lys! 

Du er nødt te' å skaffe oss lys! 

Vi oppved Slitu er enig om det 

at nå må du skaffe oss lys! 

Og kommunestyret sa enstemmig ja, 

det neie var mest som en drøm! 

Og Sellanger ordna med det vi sku' ha, 

med lamper og kabel og strøm. 

Og Arnesen lessa flerfoldige tonn 

og susa te' Slitu me' klampen i bånn. 

Døm klatra i master 

og skrudde på knaster 

me' sikker og veløvet hånd. 

Og da &le det plutselig lys! 

Ja, da &le det plutselig lys! 

Vi oppved Slitu fikk sandelig se 

at da &le det plutselig lys! 

Fra Bråtan te' Ulrikstadkrøsset i nord, 

det skinner når lysa er tent! 

Selv stjernene &lanker, og månen han glor, 

for nå har' em fått konkurrent! 

Du veilys som stammer fra kraftverkets foss, 

Velkommen te' Slitu! Velkommen te' oss! 

Her skal du få sprede 

litt hygge og glede 

og lyse i mørket for oss! 

takk for' i skaffe oss lys! 

Ja, takk for'i skaffa oss lys! 

Kommunestyret, og Volden især: 

Ha takk for' i skaffa oss lys! 

Charles Sme&y 

Nårnøsttida kommer, så kald og så rå,  

og legger seg rundt oss som ull. 

Nårlivet er fullt av bekymringer små, 

og humøret nærmer seg null. 

Når hele tilværelsen synes deg grå, 

med ergrelse nok, og fornøyelser få, 

når sommerlysgleden 

for lengst er gått neden, 

oq høstmørket senker seg på. 

Ja, da er'e godt å ha lys! 

Ja, da er'e godt å na lys! 

Vi oppved Slitu er enig om det. 

Ja, da er'e godt å ha lys! 

Fra Bråtan te' Ulrikstadkrøssen i nord, 

der &odde et stolt folkefæl, 

men mange var mørkredde, nøden var stor 

når døm måtte ut for seg sjæl. 

Da hevet seg røster med magiske ord, 

og snart var' em me' både liten og stor, 

ja, &rune og &leike 

og sterke og veike, 

døm mumla og &rumla i kor; 

Kommunen må skaffe oss lys! 

Kommunen må skaffe oss lys! 

Vi oppved Slitu er enig om det, 

at nå må døm skaffe oss lys! 

Og nede på Heggin satt Volden en gang 

og drømte han sloss me' han Jens, 

så hårtufser flagra og skinnfiller slang, 

døm kom ette helt overens! 

Da kima det iltert og lenge og væl, 

han Johan han vakna og kom te' seg sjæl, 

og da fikk' n nøre 

i telefonrøre' 

et iltert og gnældrende vræl. 
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