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DRAGONBEVÄRINGEN.
Kupletter ur bygdemålsspelet,Sld.bofolk,.
Av ERNST LINDER,
Slud de ä' me exersysen,
À i ¿a vi ha röckt opp;
Sen vi lärt oss att klå ryssen,
A te' ria i galopp.
Nära

I ad befäled di sier sä
mied som: ,Kom mä' ined i
mässen, Jens Trolssen, å äid litt'

Men tro

dyrakyd, sylta å röbeder, å dreck
nonna glas champagnevin.,
- I
honda!

i

tryhondra da,
Har i kronas klår' ja stylat,
A i blann' når ja bleck gla'
Halva Ysta' sta ja prylat.

Tal:

Tal:

Refräng: :l:

I ad befäled di sier så
mied som: ,De ä rätt Jens
Men tro

Trolssen, ge dom på vinarn, så
sa du fau di ti en liter.u - I
honda!

-

Refräng:

ri for kong å lan'
for kronas kaga ho ä go' Naj på'n igen å

fast buren han ã svärt iblann'.

Â

så ha

Naj, på'n igen, :l:

vi spurt på gauren,

En ska lua sparka boll.
Ä en spark de kanske faur
Så en kan ge opp å holl.

en

I

handr¿ickning ska vi gau,
Stau på påst i alla väder,
I arresten sota fau,
For man ej skrek: uI gevãder!,

Tzl:

Men tro I ad befäled di sier så
mied som: uVi komma in ti di
Jens Trolsen å spela 'honnarompa' om en jög eller tvau,,

Va dragon ä' fint, de tror en,
En faur gau så blau å grann,
Men de långt ä' ner te joren
Nâr en däcka ska iblann',
Kränga ög hår da å flå
Rädd en ä' å knäcka nacken,

- I honda! Refrâng: :'.; Naj, på'n igen, :]:

Bäst som en ä' kommen på,

Når trompedens tafto lyer

i

Dänger öget en

Tal:

backen.

Udi mõrkan vinterkvãIl,

-

Men tro I ad befäled di sier så
mied som: 'Ge jädran i marren

Jens Trolssen, utan lea du hem
I honda!
te mor.>

Refräng: :l:

-

-

Naj, på'n igen, :l:

Knaft man slarvarna fåd pau si,
Forrân man ska' röjta ögt
Fora, vanna, så de staur si
Torra boinen, måga mög.

Ja i lõndom ud mi smyer
Te mi sockerbruksmamsell.
Når i torsda's dit ja geck,
En civil der sto i porten
Och på vinaren ja' feck,
Så ja snudan slo i lorten.
Men tro I ad befäIed di sier så
mied som: 'De'ä' Skinn om de'
Jens Trolssen.u - I honda! Refräng: :j: Naj, på'n igen, :l:

Tal:

Peila hoven ren, å stå

A kopera hästaromper.
A en spark å öget få,

Men hår sõnda' ä' paraden,
À marschera faur vi då,
Med mosik i jömen staden,

Så de udi skryntan bomPer.

Tal:

Men tro I ad befäled di sier så
mied som: uDäng kåstaspeted i
hoed på marren>. - I honda!

Refräng: :::

Naj, på'n

igen, ::

Sen så ska en ud å skomPa,

i

ronjen får en flau.
À ¡te R¿o på laur å rompa
Så en ej kan gau å stå.
Om en rakt ud finge ri
Udi sakta lonk på svären,
Men i kringelkrokeri,
Kan ej sadan ble på mären
Ront

I

mondering ljusneblå.
Se'n på kvällen bler de bal,

Udi boston spankulera,
Och om grebban hun ä' skal',

Vi i skogen kortisera.
Tal: Men tro I ad befâled di sier

i både röckt å ex'ys i maron.>
- I honda! Refrãng: :,: Naj, på'n igen, :]:
*

!

Tal: Men trb I ad befäled di sier så
mied som: ul-aud du marren
Trolssen ined Pau de fina hotel-

Nu till Svärte ska' jz tàga,
Ti mi jyvelia tjangs.
De ska' hondan gâ L mlga,
Eller ria i balangs !

honda!

Men blir maden inte bra,
Ger ja' hondan bonn'patron,

lua hemmed,

å

gau me' voss Jens

led, å ta en staga besk.u - I

Refräng: :lr

Naj, på'n igen, :ij

Sen så ska en putsa tyed,

A så stallvakt får vi
Har en liter in man

I ge er jãdran På bedi sier så mied som så:

Å. de kan

fäled

smyed

Spedekaga eller höner.

C:NTBÁLÌß'ICKEEI'T, ì SlAD

Å. går in te' Ysta' sta,
A ta¡ varvning te' dragon,

Tal:

gau.

Stallvakt natt å da en får.
Mad de'faur en, de forstås,
Fläsk å ärtor, bruna bönor,
Aldri får en stekter gås,

sà

mied som: uI faur dånsa så mied
i tyar pauga, for vi ger jädran

,À si Jens Trolssen, vãlkommen
igen! Får de va te' â bli sjö-

-

sant eller lyttnant?>
da!

Refräng: :l:

x 77

Naj, På'n

- I

igen,

hon:l:

FOLIiMINNESA KIl/

I
Skånska Dragonerna
ú
M.

Kj

ellenberg.'

Bland frejdade minnen vår hydda står;
där råder ej nöd eller wång
i lunden en näktergal harpan slår
till fridens och kärlekens sång,
och der vi lyssna med fröjd till den,
och välkommen är var redlig vän!
Hurra! Hurra! Hurra!
för de Skånska Dragonerna!
::3

Men kalla oss Konung och Fosterland
för frihet och ära till strid
då fatta vi swärdet med trofast hand
för dem och den gyllene frid.
Så snabbt vi komma med dödens bud,
som ljungande blixtrar vid åskans ljud!

Hurra! Hurra!

Hurra'!

för de Skånska Dragonerna!
Och skulle vi stupa i blodig färd,
vi dö dock som frie och män, vår runà vi rista med eget'swärd,
och skalden skall sjunga om den.
tro vi helga, vårt sista ord
åt Konung och frihet och Fosterjord!
Hurra! Hurra! Hurra!
för de Skånska Dragonerna!

\ùØår

{!
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Ur Nlusíkøliskt Tídsfärdrif fõr år

1803.

Skånska Dragon'S/'isan.
Melodi: "S¡i lunkø vi

Vår Konung och vårt Fosterland
Ej sakna skall vår arm och hand;
När frågan blir om dess försvar,

Vi främst i

faran drar.
Förente med ståndaktighet
Vi hälgas till vår skyldighet;
'/. De raska Blåa Gossarna
Ska alltid stå sig bra. '1.

Du, som framför din stolta tropp
Med ädelt nit oss manar opp,
Hör dessa nöjda rösterna
Som Dig etf offer ge!
Vi följa Dig hvart ock det bär,
Ty när som Du i spetsen är,
'/. Så skall de Blåa Gossarna
Stå på sig raskt och bra. '/.
Dragonen med sin skarpa blick,
Mustasch och flätor uti skick,
Uppå sin ystra klippare
Han skall oss heder ge.
Allt går så lätt när ärans band
Får knyta hop kamraters hand.
'/. De raska Blåa Gossarna
Ska alltid stå sig bra. '1.

Glöm ej, att förr'n vi Bålen tömt,
En skål för könet dricka ömt.
Vi lyftas då än högare
Till allt gott som ska ske.
I vâra rådslut allt går väl
När hvar en har en lifvad sjäI.
'/. De raska Blåa Gossarna
Ska alltid stå sig bra. '1.

så.
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En skånsk dragotì.
Av Ernst Linder
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En skånsk dragon i våra dar
de e en rikti kar;
Afan att vara blott en sock
å gå i morkblå rock!
När ja po märren sudded opp,
då bär de å i vild galopp;
:j: blott som ett streck i luften vi
ses susa rakt förbi. :l:
då
ska
ni se Jins Petter Våld frå Bunkeflo, där han sidder
Ja

som mittelman forr ãnnen po lyttnant Svensson; märren den
ligger sadantamej som en rymm langs Nybrofãlted, 4en I
ska la ble o blinka" forr ingan I honged o fått opp yenen igen,
e bodde Svensson o ja o märren i Svärte, så vi e.
.:.:-

Jag vet ej vimm mei kãrast err,
min gräbba eller märr:
' te fods me gräbban trivs ja bäst,
me mãrren bäst te häst.
När märren vannad, forad blitt,
se, då ska gräbban ho ha sitt,
:l: då finer ja te hinge går
me fitt uti mitt hår. :l:
Ä har ho bara sþiskammarnögeln po sej o aitar po ett tro-,
fast hjarta som en krigsman åstundar, så kan nock kronans
kaga fõ sin kar, så den n"t.
-,,

När ja tjänt ud o blived rig,
hängt tröjan po en spig,
å gefter mej, fåd elva barn,
då ger ja jävorn stan.
Farväl min märr o min karbin!
ja gefter mej me min Krestin
:l: forr Fia har forr hitter blo
te bo på Bunkeflo. :l:
Forr si nãr en tjent kronan så där en fylle, fem, sex år, så
har en honged a skaffad sej en holians bra sparbanksbog, så
en kan matta me å ta sej tös som har nåd i kistelãddikan
så en teminstingens kan fö opp nåna kala å en ko, å en so,
som kan molka te husbehov, så en kan suttenera, så en kan.
Tar
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