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L{e},rdi.l. Jeg vll by88e en Verd-en.

JeE vl-r ml-ncres en Tidrsom vel ni)k er f i:rbi,
og soin fy1-der meo med. Vemod- mj-n tlu. :,
J6g faar laarer L /)iet , og det er f ordi
ai ieg tænker paa fid.erne nu I
I1';or :er Kaffenrvi d.rak,oB Cigarerne rvi TØ8 t
og Jlo'.takken.* ohrRæclsel ag Skræk.
Det er aitsammen borte,nu ryger vi IVIØg,

- d-et er d.et,d.er 8i'et mig mit Knæk"

Hvor er Porteren tr"*rr",vialle hcld-i a'?
llg ået Br:ygrsom til Paaske vi nød-?
'',/L ha.:: Striliåør tiibagc ia,Tak skai r ha',
ser I øl-rlj-taminen er dØd. 

"

iiarald .Tensen og Aallorg,l * -i{vor tidt biev
toiket i:untlt orn i- By oB Paa Land".
Nu nan skyller sit armstuknerg34l-e Gebis
i en har.rkelØs Kop rned lidt '/and-"

d-eres Pris

ifvår er Leveren henne j* Leverpostej?
]ivem har siost set den ,saftige Bøf?
Seiv d-en "fuld.fede gaml;eif er llbe',, sin r/e;.
0g d-en sidste lil}e Grts snart sagt uØf",
Påa den LØntjeg har tjent ,irrrar min Kone LagT, 3es1ag,
cg d-et Dyrtidstillæ9,isg skuld.e hat,
som jeg selv havd.e tænkt ai forTØble t )ag,
d.et skr:t Skattekontoret skam ha'.

I en Krog for mig selv vil j eg ha I mig en Plads
ved. en SL og et Stykke med Ost,
og d.a Snapse io altid er d.yrest Pr. Glas,
v'il j eg ta' mig en halv tr''laske tri'Jlosttr ,
Jeg vil mlnåes d"en Tid.;d"er f oriængst er gied-et hen
- d"en med ifiælk og mecl i{onning har flyd.t,
naa for min Skyld betyder'd.et lkke saa stcrt,
det er noget jeg aldrlg har nyd.t,

SeIv om Vefden er tØmt helt for lykkc oB Helr-l,
hvrr d.et d"et gælder,onl LØnnen slaar til,
er d-er end-nu d.og eet jeg har helt f or"mig selv,
- min Gevinst i mit livs store Spil.
Det er Ko,:ren alenerder hold.er Eiltg i Gang
- hun f or Lykken er Ve j en r:g ivlaal ,
d-erf or vil vi som Punktum paa cienne her Sang
all.: d.rircke 6n "I)amernes Skaai" j

.Bend-t 
"


