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Ett härIlet 1lv det ändå är I fäIlt,fattere,
I
ter bor men,som en prina utl sitt tältrfallera.

t^'

#r ga¡ nan klädd I kronans grsnne rock,fa1lera,

¡$a}r. äter fläsk ooh kål och ankerEtock,fallêralterallera,fallera.

Och när nan allt för torr I etrupen bllrrfallera{lt1t, w1*i.t¡,,t: 9r-¡..

7då t." .rn sig en slD¡och ett glas bler, te-tÈor*;

f$cb dan förflgrter unöer lek och rasrf'a11'ere,

fä forf ao¡ vinet utl gott ka1as.ffi¡{a11€!8.

och raska gaEsar ã,r vl .LÇD,f,crlo+¡
¿Çeh är här nånrson inte de v111 trorfeåism.

,t&iiÞ"¡, lv'àL glönt vår farfars , farf ara ,tæ ¡fi*ctæ,i ' \- ....'
lr

A$g¡$g-1åg ned sex och tolfte kerl,f o

*-
Jin Svengka goseer mod I bröstet harrfalt€*aa

â;tt ak¡rnda ttll sitt fostrtlande förevar¡f,eJJpr
I

zpn FVasen skulle vå-ga tltta hlt, fa+:prç

tu går han kanske sönûer Þlt för blt,f
-7-

06h tror du att Jae lnte telrr eant,
+-

4$"" du gerna frå,ga vår lõJtnantrfcl:l€fe1
I

þ,n exclEerat har I all sfn tar ,faÌlsrry

/þ"n är från topp ttll tå en ¿r¡¡tf s karl.
*

On du något nera veta vill¡mtcË,
Aùn hur det med bevärfngen ;tår tlllffdtlata,
fll kan er v,änd.a Juet t111 flickorna,faåårrry

il" gäkert Evar& teok¡r nJukeet bra,.

rrr.totne de känna "ftrväI,
z$.b vi d,en höre till med, kropp

i
úo" dsn bevärlngen ståf högt t
t, ,r^ona poJL"r L vl--gþlhop,

=-Och d,enrsor! denna vi¡a haver gJ

H(c,L

t
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I
'lhen ar, god vänner, nåBot rikttgt etortr%
/

'fibn är,Jag ekulle tro üe går väl anrfg!{q3r,

frt fU".ta klassenE Eerr bevärlngsrtrErn¡ fallerallerallere. fallera.

ortrffifurr,

från bevärlngstld ene
120

cerl schlyter. ..
Sallerupevägen l. trÍtr[ÀflO.


