I ff

kallcar
till fest
Monsieur Sartre,
som ar en stor
filosof, pastar att
man har sitt eget
ode i sina egna
bander. Den tesen
ar nog aldre an hr
Sartre, och pa svenska har vi redan
lange sagt, att ma,n
har inte roligare an
man gor sig. Flenmon och hustra hanns, disponent och fru
Nils Eriksson, uttrycker saken salunda da
de skickar ut kallelsekort till fest pa g&rden i Flenmo: Afara sta stilla. Lanstinge
a over. I blana sir vi att sjalva Garhlingen a do. Da tris te lave. M A N . . . en
har inte roligare har i vala an en gor
saj. A . . . ma da roligaste vi vet da te
traffa Sormlandska
Spelmanskrumelurer.
Nar di kammer ihop
da blir det oppat
ska Ni veta. Det
stod mer ocksa, och
man forstod att horsammarde man inte ,// Y^
kallelsen skulle na- 1 jf /
got vasentligt ga en
j\
f6rbi,
Vi var val haromdan sA dar en 150 stycken som stod
pi gardsplan medan lonnen planterades.
Den var en gava till Erikssons fran de
62 spelmannen ur Sodermanlands spelmansforbund, som med dirigenten Gustaf
Wetter framfor sig, skinande och glad
och straksvangande, ackompanjerade dess
planterande. Gropen gravdes till Flenmo
brudmarsch och tradet vattnades till
Skanklat fran Skoldinge. Vilken ara for
en liten spad lonn! Det blaste i den
blyga kronan, och vinden tog med sig
fiolernas mustiga och rytmiska sang hogt
ovan de rodnande traden.
Flenmon har sana dar ideer, han vill
se glada manniskor omkring sig, han vill
hora musik och han vill att man ska lata
sig val smaka. S3. nar namndemansmor
fran Trollhult och Folke Andersson, operasiangaren, och andra gjort sitt och Flenmon sjalv fornojt fatt nicka i sin gungstol, som stod mitt p& golvet i den jattelika gillestugan med
de langa vaggfasta
bankarna, sa tagade
man ner till en
smorgas.
Hur en
san dar smorgas ser
ut pa landet, det
vet vi val lite var,
s& det tog lang tid
innan den var uppaten.
Spelmannen
spelade vildare och
vildare, och blev det paus nan gang sa
ropade varden till Erik Robert Jan&son,
en bastant karl: Hor du, foorkorarn, ha
d.om te a ate!
Palette.

