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Mel.: Ien gamle skærs11b€r,.
f dag hos vejmanden er der gl1de,
på pæle gloende, huset står,
vi alle gerne d.em glæde v11le
nu 11v1igt snakken i huset går,
ja, femogtyve år nu er gået
en tid. så lang når man tænker frem,
men tænk, §å på hvad de to har nået
og ilr vi v11 hente minder frem.
På Flensborggård.en for år tilbage
skam Peter virked.t hver evlge dag
og fod.ermestf ren slg har en d.atter,
i hende Peter fandt stor behag,
han fik en svaghed for røde hatte,
hans blodtryk steg, når han denne så,
at det var E11ys vl nu vist fatte
og hende snart han t11 kone fe.
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Ja

skæbnen

"

har slne egne veje,

vl mennesker er jo kun en brlk,
bestyrerplads fik de, men vi1 eje
et eget hus og de dette flk,
og det blev ramrnen om flittig vlrke
om st111e glæde og megen fl1d,
med brændestakken vor Peter I'1rke
den flyttes om skam med. meget slid.
Tilsidst den fald.er med stort rabald.er
gii-?A-tei må nu igen-i svirl§, - -----*'-:
d.et hænder og at en nabo kå1d.er,
man kommer ud for så sære tlng,
med bloomerne kan d.et ikke vente,
med grene er det skam 11geoå,
og Peter nu nå en så.ks skam hente
og fjerne det d.er ej være må.
I E1lys køkken er a1t forhekset
hun intet find"e til tider kan,
pen lyddes knallert bli'r ej forvekslet,
hun kender den når hun kommer atl,
i hast der nu skikkes bud ti1 El1en
og vand til kaffe bli'r over sat
ja nu vi ved., kører karru.sellen
med. rrK0RT og lU}Otr der tages fat.
Yort ægtepar hylder uekanikken
ved Raunstrup knallerten gik i stå
d"en sætter ud med a1vor11g
en nøg -_e n!ly nu hente må,

hikken

men skal der stramoe§ en fi-t-f e skrue
så må skam Peter ti1 Yiggo hen,
ued E11y hygger sig husets frue,
de to, de er skam som rf eetrt mi-n ven.
Med §lgvard Peter tarr ud. at flske

når Leif og kattene skal hat mad,
tl1 Træl1-øse ser vi sØnnen plske
hvel 9qe, han er for sit hjem så glad,,
vi hylder vejmanden her og kone

&ed skæmt og tale i jævne ord,
TII lHtr(E end.nu engang skal tone
før vl os rejser fia festens bord..
Ie skal 1eYe,

