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Ack högaste himmel och fallande jord. 
Det kostar på en yngling att leva här på jord. 
Att leva här på jorden det plågsamt vara må. 
Att älska lilla vännen den aldrig man kan få. 

Du talar visst väl men du tänker inte så. 
För när jag vänder ryggen till så ler du däråt. 
Hvar gång jag till dig kommer visst rogar det dig. 
Att du får tala falskhet och göra narr av mig. 

Ett sådant falskt hjärta får aldrig se Gud. 
Så mycket har jag läst uti mitt åttonde bud. 
Du med din' öron höra och med din' ögon se. 
Att aldrig falskt hjärta jag burit emot dig. 

Om dagen i mitt arbete är du uti mitt sinn. 
Om natten när jag sover är du uti min dröm. 
Om morgon när jag vaknar hvem saknar jag då? 
Jag saknar lilla vännen — hon är långt härifrån. 

Dina rosenröda kinder och din sockersöta mun 
Hafver lagt på mitt hjärta en börda så tung. 
Den bördan får jag bära och släpa för dig. 
Så länge som bloden är värmer uti mig. 

Du söker efter rikedomar, pänningar och gull. 
Men du får inte mera än trenne skoflar mull. 
Och fyra tunna bräder och så en svepeduk. 
Blott fyra tunna bräder att få vila i till slut. 

Nu får jag af sked taga och bjuda dig adjö. 
Jag får ej längre vara din kärafästemö. 
Dig så har jag älskat i lif och i död. 
För dig så vill jag våga mitt hjärteblod så röd. 

Med sorger och bekymmer får en skilja sig åt. 
Gud nåde den menskan som skiljer en åt. 
Den menskan gör värre än någon kan tro. 
Den menskan gör värre än den som håller krog. 

(Ur SVENSKT VISARKIV) 
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Två flickor de gingo åt rosende lund 

att plocka de rosorna röda. 

Den ena hon var så hjärtinnerligt glad, 

den andra var så sorgeligt bedrövad. 

Den rika hon talte till den fattiga så: 

"Varför är du så ledsen i ditt sinne? 

Haver du bortmistat din fader eller mor? 

Eller haver du förlorat din ära?" 

"Nej? varken har jag mistat fader eller mor 

och Herren han bevarar min ära. 

Men väl sörjer jag för den fager ungersven, 

den vi höllo båda så kära " 

Och ungersven han stod bakom buskarna där, 

han hörde allt vad flickorna talte. 

Så smyger han sig genom buskarna fram 

och tager den fattiga i handen. 

"Ack ungersven, ack ungersven, vad tager du dig för 

som räcker åt den fattiga handen 

och inte tager mig som stor rikedom har 

och låter den fattiga få fara?" 

"Se rikedom det är ett lån utav Gud, 

men fattigdom det är ju en belöning. 

Och den som riker är, kan en gång fattig bli, 

den fattige kan en gång riker bliva" 

Trädet det växer så högt upp i skyn, 

men en gång skall till jorden det falla. 

Men tror man sig förskjuten av sin egen vän, 

man tycker sig förskjuten av alla. 

(Ur Svenskt Visarkiv) 
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Jag är en liten lilja, 
som nyligen är utsprungen 
bland allt detta ogräs 
som ännu finnes kvar. 
Fåfänglighet ochflärd 
de vill förföra mig 
och snarorna de ligga 
så fördolda på min stig. 

Och lycklig är den flicka 
som slipper till att tjäna 
och som får vara hemma 
hos sin goda far och mor. 
Den lotten blev ej min, 
jag får nu ta mig fram, 
Gud låte mig med äran 
få bära mitt namn. 

Men mänskorna de föra 
så mycket på sin tunga, 
jag tycker det är bäst 
att var man sörjer blott för sig. 
Jag sörjer blott för mig, 
det räcker mig nog till, 
och sedan får jag leva 
i världen som jag vill. 

Och mig vill jag likna 
vid böljorna på havet, 
som drives hit och dit 
till en främmande ort. 
Snart har vi hunnit fram 
in till den andra strand. 
Gud låte oss få segla 
in i livets sälla hamn. 

Och denna lilla visan 
jag själver haver diktat 
alltför den glada ungdom, 
som fattig är som jag. 
Jag vet ej på vad sätt 
jag utan allt förtal 
må lättast kunna vandra 
genom denna jämmerdal. 

(Ur Svenskt Visarkiv) 
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Den blomsterprydda gondolen gled 

utöver Älvsborgs blåa böljor ned. 

Det var så hemskt i den mörka natt, 

en flicka skön vid rodret satt. 

Kring pannan bar hon en lagerkrans 

beprydd av stjärnors milda glans. 

Hon sjöng om vännen så ljuv och kär, 

som uppå Älvsborg fängslad är. 

Men Herman hörde den stämman klar, 

som genom järnbeslagna fönstret far. 

"Hallå!" han ropar, "min sångarvän, 

nog känner jag din röst igen. 

Jag haver mördat ett barn för dig, 

det kunde du förlåtit mig. 

Ty kärleken den är lika stor 

hos fången som på Älvsborg bor". 

Och fången ensam i tornet satt 

till dess han rymde därifrån en natt 

och kaste sig uti böljan blå, 

för att sin flicka återfå. 

Man sen som vålnader sett dem gå 

ibland de höga bergen grå. 

Men Älvsborgs bölja den viskar än 

om Herman och hans sångarvän. 

j? Teckning av Liselotte Lambertz-Hallberg 
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} Jag sjunger till positivets toner 

l en sång om kärlekens ljuva zoner, 

i en sång om kärlek å hopp å tro 

. i Apladalen i Värnamo, 

en sång om kärlek å hopp å tro 

\ i Apladalen i Värnamo. 

^ Det var en yngling som hette Petter, 

^ från Västbo socken, Hult gården heter. 

£ Han svarvar pinnar, det må ni tro, 

^ på stolfabriken i Värnamo. 

[! En afton gick han till gröna lunden 

k att promenera i aftonstunden. 

\ Han gick sen solen sig lagt till ro 

till Apladalen i Värnamo. 
K 
m På vägen mötte han en vacker flicka. 
f som kärleksfullt uppå honom blicka. 
K Han lyft på hatten och sa: "Måntro 
£ är fröken hemma i Värnamo?" 

k "Ack nej, i östbo där är jag hemma, 

m min far är bonde, mitt namn är Emma. 

j Jag ämnar här blott en tid att bo 

ty och lära sy i Värnamo." 

^ Då bjöd han henne helt artigt armen, 

p Från deras hjärtan i ungdomsbarmen 

f nu byggde Amor helt snabbt en bro 

J i Apladalen i Värnamo. 

P 

0 Och nu sa Petter: " M i n flicka rara, 
H säg vill du ja på min fråga svara? 
^ Säg vill du svära mig evig tro 
^ i Apladalen i Värnamo?*' 

P "Ack ja", sa Emma, "min Petter kära, 

£ att dig tillhöra, det vill jag svära. 
0 Till hösten kunna vi sätta bo 
Y i Apladalen i Värnamo." 

r 
^ De sutto ännu i många timmar, 

Y på sällhetsvågor snart Petter simmar. 
£ Han var så glad så han ropte "tjo" 
D i Apladalen i Värnamo. 

f Men hem till Östbo hon styrde färden 

J och glömde sedan där ut i världen 

7 att Petter hon svurit evig tro 

$ i Apladalen i Värnamo. 

r Med sorg i hjärtat och dystra tankar 
P då till Amerikat Petter vankar. 
J Han suckar ofta: "How do you do 
' i Apladalen i Värnamo?" 

J Därför 1 gossar här uti salen, 

* tan er till vara för kärlekskvalen, 

? ty vet att falskhet kan även bo 
i kvinnohjärtan i Värnamo, 

'(é^^ « 

Det blåser kallt, 
kallt väder 

Å när som jag var på mitt fjortonde år 
— det blåser kallt väder ifrån sjön — 
då börja jag att segla på böljorna de blå. 
Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

A när jag seglat en månad eller två, 
så var jag lika aktad som kaptenens egen son. 

A när som vi kom intill Kalmare hamn, 
vi bärga våra segel och hala oss i land. 

A när som jag kom upp till Kalmare torg, 
då stod där en flicka med en grönmålad korg. 

A när som jag kom ut till Kalmare tull, 

så stod där samma flicka så öm och kärleksfull. 

A då sade jag till flickan som så: 
"Säg, vill du mig giva en kyss eller två?" 

"Nej tack, min gustig herre, jag kysser inte er, 
ty om n i fått en så vill ni ha fler " 

Men se då tog jag den flickan allt uti min famn, 
och bar henne ned till Kalmare hamn. 

A nu så ä vi gifta, å nu så ä hon min, 

ty i a9 fak taga min, när de andra tagit sin. 

A hade jag makten och denna vore min, 
så skulle alla flickor i burar låsas in. 

Å hade jag makten och denna vore min, 
så skulle alla gossarna ha nycklama dit in. 

A den som sjunger visan och inte lägger till, 
— det blåser kallt väder ifrån sjön — 
han plikte fem riksdaler och miste flickan sin. 
Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Från 1800-talets början. 
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Det hände sig 
i Göteborg 
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^ Det hände sig i Göteborg, 
£ när klockan den slog fyra, 
j jag gick mig ned till Kristens varv 
f just för att söka hyra. * 

Hej ha, fallerallera! 
At Hej hå, fallerallera! 
• Just för att söka hyra. 

t 
ty Där mötte mig en mager man, 
/ han genast mig antastar. 
w "Och vill du hyra med mig ha, 

r W H9ger här och lastar" 

sf Och briggens namn var Bernadotte, 
f och skepparns namn var Pelle. 
jj De sa det var en duktig karl, 
K men fan var det i ställe. 

« 
k Bernadotte är en duktig brigg, 

hon brukar mässingsnaglar. 
Och runda ikring topparna 

v gör vi var söndagsmorgon. 

Ochiakterut du lever gott 
med allehanda rätter. 
I skansen får vi ruttet fläsk 
och fjorton gånger ärter. 

Och Pelle, han låg nu och sov, 
så hela skutan knarra. 
Så torna vi på Marstrands skär, 
så masterna de darra. 

Det hände sig i Spanska sjön, 
vi skulle reva focken, 
och gubben han blev något vred, 
han börja prygla kocken. 

Han sedan uppå halvdäck gick, 
där gick han och fundera, 
Han sade: "Om jag vågar mej, 
jag skulle prygla flera " 

Men uti T offdals socken det inte bättre år, 
där lever man av brännvin, där dundrar man och 

svär, 
ja allra värst i Botilstorp så mangen högtidskväU, 
som skammeligt vanhedras med svordom, Hv 

och gräl. 

När som de några supar i botten druckit har, 
kindpustar de varandra, de luggar och de drar, 
där deras barn och kvinnor på dörren tager fatt, 
och uppå fåretallen tillbringar julenatt. 
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Jag har länge funderat, funderar än idag, 
att t Gesäter socken finns sa orena drag, 
där deras själaherde de bästa håvor har, 
och granneligt förkunnar vad Herrens vilja är. 

Där ordet mest predikas, där faller det ock ned 
på hårda hälleberget och gror dock aldrig mer. 
Ja, så det haver varit där det predikas mest 
där som man lever gudlöst oeh syndar allra mest. 

Därute uti "säter" allt på en bergahäll 
där bor det ett par människor uti sitt trevna tjäU, 
de äro sa begivna och på finurligt vis, 
de härma efter andra och fUpa med allt nit. 

Det var ju du lång jätte som skylldes för ofog. 
Du hade blitt berövad på Keddeboskog. 
Och du begick på Kvistrum en värjamalsed, 
men om du varit orsaken, ja, det du själv bäst vet. 
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Hans Bolla var härlig och trogen 
snart prästen förenade dem. 
En anspråkslös koja i skogen 
blev så deras fattiga hem. 
Där levde han, lycklig som ingen 
tog världen och sorgerna lätt, 
men Bolla ... för mjölet i bingen 
hon kunde väl gråta en skvätt. 
"Tig bara still", sa'n 
"Din lipesill", sa'n 
"Och lär dig då", sa'n 
"En gång förstå", sa'n 
"Min gamla tös", sa'n 
"Ej 'hös om flös'", sa'n 
"Men 'horp om snörp'", sa'n 
"Hör till ett torp!" 

De fingo förskräckligt med ungar, 
som präster och skräddare få. 
Men gubben var kung bland kungar 
och Bolla var katig också, 
när prydd med medalj uppå bringan 
han skulle till prostgården gå 
med tolvskilling sedeln i fickan 
att bytingen kristnader få. 
"Herr prost, gödda'", sa'n 
"Här kommer ja", sa'n 
"Min halte tok", sa'n 
"Slå upp din bok", sa'n 
"Skriv dit en ny", sa yn 
"Som stork från sky", sa'n 
"Har bragt tiU mor", sa'n 
"Så fet och stor!" 

Stor lärdom hans pojkar ej brydde, 
mer enkel uppfostran ej ges. 
Med korsben de sutto och sydde 
och lärde sig Luthers katekes. 
Till var av linhåriga drängar, 
som lämnade barndomens dal, 
i stället för reskost och pengar 
höll pappa ett gripande tal. 
"Var kry och rask", sa'n 
"Din puttefnask", sa'n 
"Sitt pigg och lätt", sa'n 
"På din lavett", sa'n 
"Sy friska tag", sa'n 
"Var arbetsda", sa'n 
"Tänk på din själ", sa'n 
"Vet hut, farväl!" 

Sin fela han skötte behändigt 
på bröllop och gillen i byn. 
Den gamle Kanonen beständigt 
kom glädjen att stiga mot skyn. 
Fick då han en pärla för tanden 
dess högre ljöd tonernas brus. 
dess flinkare rörde sig handen 
ju mera han fått sig ett rus. 
"Att jag ä full", sa'n 
"Ä hjärtats skull", sa'n 
"Ty ungdomsfröjd", sa'n 
"Gör mig så nöjd", sa'n 
"Att för dess väl", sa'n 
"Jag tar min själ", sa'n 
"En större skål", sa'n 
"Än gubben tål!" 

Han vördade kyrkan och prästen 
på gammalt och hederligt vis. 
Men klockarn han skydde som pesten. 
som sagt, han skrek som en gris. 
Lik piccolaflöjten så gäller 
i högaste applicatur 
gol gubben men's klockaren gnäller 
så hes som en folkilsken tjur. 
"Stäm bättre upp", sa'n 
"Din klockartupp", sa'n 
"Men ä förment", sa'n 
"Dig sjunga rent", sc^ti 
"Sköt då, jag ber", sa'n 
"Ditt trampklaver", sa'n 
"Du ä för skral", sa'n 
"Till näktergal!' 

En afton med lykta i handen 
jag styrde till hyddan min gång. 
Märkvärdigt! I mörker jag fann den9 

ej hörde jag gamlingens sång! 
Därinne han vilade stilla, 
med halvbrustna ögon han log. 
Snart fri från all världenes viUa 
han jollrade — i det han dog: 
"Tack för god vakt!", sa'n 
"Med Gud i akt", sa'n 
"Med friskt humör", sa'n 
"Korpralen dör", sa'n 
"Snart ödmjukt står", sa'n 
"Avlösning får", sa'n 
"För Herrans tron", sa'n 
"Korpral Kanon!" 

^Arv» wC^M /sr^J v# A 

Teckning: 
LISELOTTE LAMBERTZ-HALLBERG 

Mig lyster för Eder att sjunga 
om gamle korpralen Kanon, 
som fröjdat båd' gamla och unga 
och var just en lustig patron. 
Lappskräddare till professionen 
var stackaren vanför och arm, 
men sjöng som en lärka och tonen 
klang alltid ungdomlig och varm: 
"Vad nöttar te", sa'n 
"att glo på sne", sa'n 
"å ta te' lip", sa'n 
"för minsta knip", sa'n 
"nej morsk å kry", sa'n 
"i ne å ny", sa'n 
"förnöjd å gla", sa'n 
"dä vill ja va!" 

I Tyskland så manliga stred han 
och vågade muntert sitt liv. 
På sjukbädden kämpa' och led han, 
men sjöng under läkarens kniv 
den dag den fördömda granaten 
sprang sönder helt nära'n invid 
och dömde den käcke kamraten 
till träben för hela hans tid. 
"Gör ej ett grann", sa'n 
"Ty Carl Johan", sa'n 
"Kom till min säng" sa'n 
"Och tre biäng", sa'n 
"Kom ock en kväll", sa'n 
"Gen'ral Kardell", sa'n 
"Tack och farväl", sa'n 
"Du glada själ!" 

Ur Svenskt Visarkiv 



Så har jag bland andra förträffliga ting, 
en säng ackurat gredlin, 
som gumman min satt en sparlakan kring, 
jag tror av en gammal gardin, 
och hela tillställningen tar sig till slut 
rätt hemtrevligt ut. 

Mitt hem det är litet men. naggande gott 
och trots att min plånbok är tom, 
jag känner mig lika så nöjd med min lott 
som självaste påven i Rom. 
Det lilla jag har disponerar jag fritt 
ty skräpet är mitt. 

En gumma jag äger och en som är snäll 
och livlig och glad ser hon ut, 
hon är ta mig katten från morgon till kväll 
ej fåfäng en enda minut, 
hon stickar på strumpan och diskar porslin 
och syr på maskin. 

Nog minns jag den tiden då vi satte bo, 
det var just en sötebrödsdag, 
med två tomma händer stod gumman jo, jo. 
med två tomma händer stod jag, 
nu har vi då fått oss ett bo inte sant 
som är grant. 

Längst framme i stugan där står en divan, 
ja, gumman min kallar den så,-
men annars så är det en soffa av gran, 
brunmålad båd under och på, 
ej stoppning sitsen och gavlarna ha 
men locket är bra. 

På väggen ett ur ifrån Dalum jag har 
som går själva tiden förbi, 
och nära bredvid hänger ramar ett par 
med kungen och drottningen i, 
på aolvet en matta av klutar och strå 
att hålla sig på. 

Vid spisen en hylla så lång och så bred 
med två dussin koppar och fat, 
två skåp där inunder, det ena för ved, 
det andra inrättat för mat, 
men för det mesta det händer ju så 
att tomma de stå. 

Ett bord och två stolar jag äger därtill 
och dito en spegel av glas, 
där jag kan beskåda mig om jag så vill 
så väl i profil som i fas, 
och detta mitt bo disponerar jag fritt 
ty skräpet är mitt. 

Visa från 1890-talet. 
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Sexxor\S IC-lk f rvr 

§ 

0 

En visa vill jag sjunga om livet på Karlsborg. 
Det levdes uti frid och fröjd men aldrig uti sorg. 

När solen kliver uppåt så klar och gul och fet, 
då kommer strax en liten vän och spelar på trumpet. 

Så vaknar korperalen och säger: — Gossar små, 
bli liggande i sängarna, så ska I kaffe få. 

Han kommer med en bricka med kaffe och med dopp 
och säger: — Var så väldigt rar och tag en kaffekop% 

Och när vi druckit kaffe och ätit wienerbrö', 
så äro vi så stinna att vi hålla på att dö. 

Då kommer där en finer karl och frågar: — Mån l bra 
— Jo det kan herm va' lugner för! 
Hur kan herrn själv det ha? 

Så börja vi klä på oss en vacker uniform, 
som tjusar alla flickorna och tar dem strax med storm 

Sergeanten ställer upp oss med tårna i en rad 
och magen in och bröstet ut och minen mild och glad. 

Strax kommer herr kaptenen med svärdet uti hand 
och säger: — Gud bevare vår konung oth vårt land! 

Och sedan få vi börja med marsch och exercis 
och vrida oss och vända oss på fefntielva vis. 

Se'n ligga vi och åla med maran på vår rygg 
och slåss som tappra krigare mot flugor och mot mygg 

Och när vi ha exerat och riktigt svettigt haft, 
då gå vi hem till löjtnanten och dricka hallonsaft. 

Och se fn när vi marscherat en tre och fyra mil, 
så kommer allt befälet ut och hämtar oss i bil. 

Se'n få vi äta middag, ibland då är det kött 
utav en gammal mager ko, som av bekymmer dött. 

j? Teckning av Liselotte Lambertz-Hallberg 
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Under nattens tysta timmar, 
ifrån Gränna stad och hamn. 
Tycks en ångare utglida 
med det gamla kända namn. 
Ångaren Per Brahe lastad, 
ut på Vätterns böljor blå, 
sista gång, som knappt man anar, 
att till staden Stockholm går. 

Nordanvindens stormar susa, 
när som ångarn glider fram, 
uppå Vätterns breda böljor, 
där man längtar uppnå hamn. 
Under sorg och vemods tankar, 
passagerarna tycks gå, 
med besättning, ej med aning, 
snart sin grav i djupet få. 

Liten 3-års gosse, älskad, 
med sin moder, därtill far, 
under nattens tysta timmar, 
med på resan kommit har. 
Tjugofem med allesamman, 
var det uppgett, med ombord. 
Utanför Hästholmens brygga, 
resan snart är sagd och gjord. 

Allt omkring är tyst och stilla9 

blott i mörkret vågens brus, 
under vad som timat höres, 
därtill Nordanvindens sus. 
Ingen räddning finns att finna, 
inget hopp på böljan blå, 
för de arma männskors själar, 
inför döden där de gå. 

november 1918) 

Ångaren Per Brahe sjunker, 
med besättningen ombord. 
Passagerare desslikes, 
nu kaptenens uttrycksord, 
här besannas under färden. 
Uppå Vätterns böljor blå, 
där oväntat dessa vänner, 
nu sin grav i djupet få. 

Inom några få minuter, 
ångaren försvunnen är, 
uti djupet jämren tystnat, 
ibland dem som här är med. 
Under olyckan som timat, 
allt fornimmes tyst igen, 
dagen efter olycksnatten, 
saknas båt och mången vän. 

Ingen anat vad som timat, 
ingen räckt en hjälpsam hand, 
under natten i dess mörker, 
ej det märktes ifrån strand. 
Blott ett brus rätt starkt förnummits, 
ifrån sjön av tvenne män, 
hamnvakten där ner vid stranden, 
med en annan känd er vän. 

Där från klockan elva vandra, 
dessa vänner ner vid strand, 
intill klockan tre på natten, 
allt är tyst och lugnt vid land. 
Ingen ångare sig närmar, 
intet ljussken eller ljud. 
Alarm ej från ångarn höres, 
ej det givs det minsta ljud. 

Stjärnorna i natten tindra, 
ovan därifrån Guds hus, 
uppå himlafästet klara, 
månne något hopp och ljus, 
här för evigheten ägas, 
utav någon med ombord. 
Månne någon älskat Jesus, 
trott uppå hans rika ord. 

John Wallin 
(Insänt av Karin Karlsson, Jönköping) 

Teckning av Liselotte Lambertz-Hallberg 
> St* JSL ^ 
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Jag har varit borta så länge, 

i långa svåra år. 

Förtärd jag är av längtan, 

som till mitt hemland går. 

Låt mig återse näckrosdammen, 

blommorna på fönsterkarmen. 

Gå, som förr med bara fötter, 

ibland tuvor, stubbar, rötter. 

Ack, det är ju en chimär, 

blott i drömmen är jag där. 

Febrig känns min panna, 

någon viskat har, 

främling, du skall stanna, 

tiden som är kvar. 

Teckning av Liselotte Lambertz Hallberg. 

T̂ ^r^i 

Det doftar av blommor i sommarklädd skog. 
och fåglarna sova så tungt uti bo, 
och månen han blänker så vacker och rund, 
och stjärnorna i skymningens stund. 

Inunder den åldriga eken vid strand, 
där sitta två vänner med hand uti hand, 
han smeker så ömt hennes ljusbruna hår, 
och sade: min vän snart ifrån dig jag går. ~ 

Till Australiens guldland se dit står min håg 
att finna min utkomst där kanske jag får, 
sen reser jag hemåt till Sverige igen, 
och firar vårt bröllop och sätter vårt hem. 

Den jungfrun hon trycker sig intill hans bröst: 
O, Alfred, bliv hemma, jag får ingen tröst, 
om du från mig reser du överger mig, 
och väljer en annan i stället för mig. 

Nej, aldrig i världen vad som händer än, 
så sviker jag icke min älskade vän, 
såvitt du mig lovar att ej glömma mig, 
så slocknar nog aldrig min kärlek till dig. 

Sitt avsked han tager i lövrika lund, 
sen skiljas de båda i midnattens stund, 
han tänker på henne med saknad i bröst, 
hon tänker på honom och finner ej tröst. 

Till främmande länder han genast bortfar, 
till rikare nejder än hembygden har, 
med vemodigt sinne på havet han ser 
sitt fosterland sjunka vid synranden ner. 

Fem år var han borta och rikedom fann, 
bland främmande folk han erfarenhet vann. 
han tänkte så ofta på vännen så kär, 
därhemma om hon honom trogen än är. 

Till hemmet han kommer en afton okänd, 
han var inte väntad att hemkomma än, 
han satte sig vila på kyrkvallen grön, 
såg solen sig sänka i kvällen så skön. 

Han tänkte på mötet med vännen så kär, 
hur glad hon då bliver när hon ser mig här. 
så drömde han ensam i kvällssolens glans, 
och såg uppå granar som nära han fanns. 

Han ser uppå graven som närmast han är, 
på korset det svarta som inskriften bär, 
med bokstäver vita som nyfallen snö, 
sen börjar han undra vem där ligger död. 

Han går intill graven på blommor så rik, 
men plötsligt bliver han blek som ett lik, 
med vidöppna ögon tillbaka han far, 
i graven låg vännen som han älskat har. 

Mitt levnadsmod sjunker i graven med dig, 
med vemod han suckar så stilla för sig, 
mitt hopp det har slocknat lik solen så blid, 
som sjönk uti väster i aftonens tid. 

Han tager ur fickan revolvern och skott, 
han siktar på hjärtat, det smäller så brått, 
och blodet det strömmar ur såret så rött, 
och snart har han redan på mossan förblött. 



Här en vindpust från "Gamla Södertelge". Vi ser Nygatan fram till Turingegatan 

med T ur ingebrunnen i fonden. Bakom backen ligger Frälsningsarméns kårlokal. 

Där gumman står låg Hertsbergska gården. Tack, Margaret Ericsson, för bilden. 

I våta byxor han stod vid masten och Upa. 
Det var så kaUt så och magen började knipa! 
Då kom en båtsman tog Petter Jönsson i nacken, 
liksam en hundvalp och slängde ner'n på "backen 9 9. 

Där låg nu Petter, och vattnet skvalade om'en 
och själv han trodde hans sista timme var kommen. 
Men båtsman skratta och ropade i hans öra: 
"Vad tusan skulle du på galejan att göra?" 

Men stormen tystna och solen sken över skutan, 
då vakna Petter, och trilla ner i kajutan, 
han tog en långsup, tog två, kröp ner under täcket 
och på tre veckor han se'n ej syntes på däcket. 

Först när i New York på redden skutan Jag inne, 
kröp Petter fram, ack! men magerlagd som en pinne. 
Med sorgsna blickar han mätte förskinnets stroppar 
och bad för Guds skull om några koleradroppar. 

I Castlegarden han slog sig ner vid sin kista, • 
och dt och drack så han kunnat andan sin mista. 
Så bar han kistan och alltihop till en jude 
som sa: "Mein herr, firti ThaJer kan jak Wohl bjuder 

Men Petter Jönsson till hamnen styrde sin kosa, 
och da'n därpå reste han tillbaka till Trosa. 
Och förr skall solen väl spricka sönder i kanten, 
ån Petter Jönsson far ut igen på Atlanten! 

Itngirgrl 
bcsxo n 

Petter Jönsson han såg i Fäderneslandet 
att ämbetsmännen förstört det nordiska landet. 
Då blev han ledsen och tänkte: "Jekeln anamma 
jag tror jag kilar min väg och det med detsamma!'' 

Han tog sin plunta och stoppa matsäck i kistan 
och av polisen hans namn blev uppsatt på listan. 
Ur vänstra ögat han strök bort tåren med vanten,, 
tog Gud i hågen och gav sig ut på Atlanten. 

Han ville bort till det stora landet i väster, 
där ingen kung finns och inga kitsliga präster, 
där man får sova och äta fläsk och potatis, 
och se'n med flottet kan smörja stövlarna gratis. 

Där ingen länsman törs stöta bonden för pannan 
och renat brännvin kan fås för sex styver kannan, 
där mera pengar det finns än loppor i Trosa — 
dit ville Petter och dit han styrde sin kosa. 

På skeppet stod han och liksom höll sig för magen 
förty hans själ var av mången ångest betagen. 
Det stod ej till att gå ned och lägga sig heller, 
ty stormen blåser som bara hin när det gäller. 

Ett gudslån (om man ej räknar oxstek och limpa) 
han ej fått i sig och våt han var som en simpa. 
Uti sitt förskinn han utgöt hela sin suckan 
och snyfta bittert: "Ack, den som vore vid luckan!" 


