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Rótarýið  er í rækals vanda 
og réttara að gæta sinna handa. 
Konur verða fleiri, fleiri, 
feministar meiri, meiri, 
betur þurfa strákar sig aðstanda 
og sterkum mönnum í klúbbinn verða 
að landa. 
 
Rótarýið er í rokna vanda, 
rekkum ekki á sama um mun standa. 
Karlar verða færi,færri, 
félagsdofinn stærri, stærri, 
þurfa þeir nú huginn sinn að herða 
og heita því! af fjölgun megi verða. 
Viðlag: Róta-, róta-, rótarý 

rótum vel í því. 
Róta-, róta-, rótarý, 
rótarskotin ný 

 
Hvar má þá í björgun niður bera 
bagalegra ástand má ei vera. 
Hvernig væri sex,  ó, sex 
sexi´er áfram vex og vex. 
Kynfræðingaráðin rétt að finna, 
úr raunum þessum ærlega að vinna. 
 
Reyna má með konum karla að toga 
í klúbbana, með brosi og unaðsloga. 
Tvær í klúbba komnar inn 
kærleiksneista frá þeim finn. 
Evudætur Adamssyni leiða, 
Ásta klassi og KEA björkin Heiða. 
Viðlag: Róta.,róta., rótarý..... 
 
Þó þær hafi sexapílinn sanna 
séreign virðast vera sinna manna. 
Ráðin duga ver og ver! 
en ef vildi einhver ber, ó, ber! 
dansa á fundum við draumasúlu 
Benna 
þá doblast fjöldi karla sem að nenna. 
 

Reynandi sinn manndóm væri aðmikla 
og múskla“ sína kröftulega aðhnykla, 
vöðvafjöll og vasklegheit 
veita konum fyrirheit 
um öruggt skjól á ögurstund í húmi! 
í unaðlegu Rótarýsins rúmi. 
Viðlag: Róta., róta., rótarý.... 
 
Fiðla Gunnars fjör í æðum vekur 
félagsdoða´ og leiða burtu hrekur 
ef við ættum hest og hest 
við hleyptum þeim í einni lest 
suður´á Grund þar guðaveiga aðnjóta 
þá gæti orðiðerfitt heim að fóta. 
Viðlag: Fíó- fíó_, fíólín....... 
 
Einnig mætti Elvis Prestley bjóða 
ástarsöngva og rokkið láta hljóða. 
því miður drengur dáinn er 
í draumum aðeins syngja fer, 
í staðinn höfum fengið Hergil Óla 
hörkumann úr Prestleys eigin skóla. 
Viðlag:  

Elli, Elli, Elli minn. 
Elli komdu inn 
Elli, Elli minn 
Elli vinurinn. 

 
Ekki leikur á því nokkur vafi 
að Elli lýsir veg með sínu rafi. 
Gengi okkar vex og vex 
vasklega þó blandist sex 
Konur munu drengilega duga 
og dofa eyða burt úr hvers manns huga. 
 
Að lokum skulum lengi eftir muna 
lífsins gleði, þeirri minning una, 
því gleðin við það vex og vex 
vermir, kætir laus við pex. 
Feykna mikið fjör í Rótarýi 
furðulegt að nokkur þaðan flýi. 
Viðlag: Róta, róta..,rótarý.. 


