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Hcirad:
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Uppteckningsår:

Uppteckningen rör

Kaptgn 67 N;e bevärl,n"gsvLsa.

: Delvis knyckt o komponerad av en bärbëi¡are
\vld I.4 somnar€n L924,

Inrycknlng härom d.agen d,ct var för första gäng

för att fð cxercera ncd vãt¡karbår och stång.
fil-1, trcdJc .konpanlot vt ställdte strax vå¡ kos
för att f[ ä,rter fl&iek och rotlneoÇ-4e3-M,o!¡
För dcn glacla gJ-aier¡latalcgrrolsof,f. . . . . .

t

Îfll, trêdJc kon¡lanlat vl etll],dc stra¡ vår tso¡

för att fl ärter fl[sk och rabbe&otrrßocr-tror,

Ooh eedah vl fÔtt kl,&tclor ooh skor ooh kal.vafan,
5å L1knar vl presls en gamnal Luffargentletrgn,
Preois som han 11 ïÈ,{"fgf,.Fo3og$gffips'tbLanet
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sä, troget for vÐ.rt kära fost'erlandr-land-land.
Refrä.ng ¡

som efter första strofen nlus sista versrade
vilket upprepas efter alla verser.

Och nar vi sen fãtt vaponrman käruxer siß så trygg
ocli skjortan ¿ir man fln lrm.en bãst att skjuta tygç
Så ställ-er man sig sedan med vapen i sin Lrarrd,

för att försv¿rra kung ocli fosterlanct-Iand -l-and Refråing.

BefäIet v1 ej kland.ra, ty sämre kan man ha,
fast don $an vara dJäkliga bäd en ocrr annan daí
Vi det ej frhga efter,ty vl ta'llvet glatt,
ta nig tusan bäde dag och natt -natt- natt, Rêflälg.

Pä rnaten vl e,j klagart.li d.en är ganska bra,
men korven, f;y' för tusanrclên kan man ej fördra.
och hä.nder det flera gänger att korven deb. 6lr sur
så sklckas den sergeanten E. retur-tur-tur. RefräPg.

På morgonen sä mönstras vi utav vär kapten
och dä, får v1 på nosen att rocken ej är ren
ooh on pâ kängorna d.et skul1e sltta lltet snuts
sä ryter han¡ rrf¡, fan Y8f"uËtdåå"ff'$uúts-puts-puts. Räfräng'
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I\len putsen ger vi den irexerelsen lf.kasl,
vi tänlcer blott pä fllckan och rnatenrsom vi ft
T:r noses erorcisen âr aJ-l-delcs för nård
och likasà 1r vár persedelvård-várd-vârd,. BefrÞng.

Ooh konmer sen den dagenrdå vl fä resa hen

hem tltl_ vàr litla trpärla och t1l,l vår ttlllla vlnrl
Då taoka vl sá. nycket för mat och fritt logi
och sen adjöss med kapten N.N:s kompanl-nl-nl. Refräng'

Skdv erdast på deona sidal
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