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VÄCKELSEVAKAN 
I Sköldenäsbyn så många trådar mot höjden  
fem dar i veckan man går på heliga fröjden  
man kan ej annat än varje dag gå i gasken  

ty rätt det är slår nog klinken rakt ner i Trasken. 
Ja fariken själv han sitter nöjd där och bliger  

hans hushållsfröken står mittför Vessman och niger  
det blir nog bröllop när anden hunnit verka  

och venskapsbanden blott litet mera förstärkta. 
Se där Gudslammet den trogne Västerbergs Gustav  

han går för frälsning och ej för världslivet lusta  
och vackra Eva hon kommer stöddigt från handeln  

guvars ej ont i denna gudliga handeln. 
Och gamla Sörberg han ber så långsamt och stilla  

att inget får må utur hans jord sig förvilla  
han tar med labben ett tankfullt tag under hakan  

och är den sista som lämnar väckelsevakan. 
Vår Livenfort som så många hjärtan har öppnat  

han drack blott söt mjölk men nu har alltihop  
det luktar konjak och ej mer mjölk ifrån stupen  
och enda frälsningen är nu tal om den supen. 

Och nu har fanken båd tagit honom och henne  
allt är ju så att man rent av kan förbränne  

ty unga Dalskog hon blev sist på trekvarten  
det blev ett möte i den där ljuvliga natten. 

Och Ringström ängsligt han följer Ina till bönen  
direkt från himlen han nog för detta får lönen  
om långa Hilda än ramlar kull invid gruvan  

hon är dock född med den heliga segerhetsluvan. 
Och lilla Klara hon bjuder kaffets berusning  

ej alls nått under hon blivit Vessmans förtjusning  
och långa Irma hon jämt sin frälsning utbjuder  

och sköna Gerda av hela iver utbjuder. 
Och lilla Kalle han är ju nyfrälst och smaler  
men ack det värsta han kan ej gå på baler  
och dansa jumpa med sina fjällor på natten  
och taga snapsar så han blir glad uti hatten. 
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ANTONVISAN 
Känner ni gamla Anton som katterna snöper  

och ständigt runt kring socknen med skvaller jämt löper  
som alltid varje halvår får revbenen knäckta  

och ofta några knäskålar spräckta. 
Ni vet ej allt han utstått av olidlig pina  

härliga sköna flickor så vackra och fina  
Hon ständigt honom tvingat att offrande strida  
och för sitt goda hjärta han ständigt fått lida. 

En skönhet fanns i Sandtorp en gång uti världen  
till henne styrde Anton då kärleksfullt färden  

men grymt blev han då jagad på flykten av Bocken  
så skarpt att han blev sjuk av den nervsvåra choken. 

Ack tänk så många gånger som Alma gav korgen  
att hjärtat inte brast av den gruvliga sorgen  

När Ture släpptes in genom bakvägen kärligt  
det var ju obarmhärtligt ,omänskligt , förfärligt. 



Jag hör än gamla Lotten så oroligt ängslas  
att Antons blöda hjärta för obotligt fängslas  

var måndag sa hon jämt vill en syn på mig tränga  
att gudson min i granarna döder skall hänga. 

Jag minns väl när med skjutsen sin Alma han mötte  
och när som Kalle P honom våldsamt bortstötte  

hans hjärta dock som alltid blott älskar och glöder  
han hela vägen hemåt den gången det blöder. 

När Blixten gjorde flickan i Närby på trinten  
blev Anton advokat fast det än gick på slinten  
men resor dock han gjorde i helaste bygden  

och svor uppå att Gottfrid var självaste dygden. 
Det var nog grymma dagar när Gotte brast eden  
då Anton sprang och svärma på ödsliga heden  

ty nekas kan det inte det var ju finalen  
när mössan gick åt fanders för själva fiskalen. 
Omsider blev det omsväng i åsikt och anda  

nu Närbyflickans faster han väl går till handa  
hon ensam och allena behöver nu trösten  
som endast kan invigas av sångarerösten. 

Han har så blödigt hjärta som någon kan hava  
till Ormestorps frun på kaffe han flitigt ses trava  
så stilig och så uppsträckt och rakad i nacken  

han ständigt läser kartor och svänger på klacken. 
Ja här skall göras storverk han säger manhaftigt  
ty straff det skall utmätas och det mycket kraftigt  

se timmer har här huggits på olovlig yta  
den fräcke skall jag krossa och motståndet bryta. 

Han har mig något trotsa om brygghusets ställning  
och därför skall bli stämning för olovlig fällning  

och frun hon blickar mildt på den kraftfulla vännen  
ty han är nog den drömde den längtande svennen. 
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EN HURTIG VISA. 
DET VAR SÅ HEMSKT I DEN MÖRKA NATT  

FÖR FLICKOR SOM UTI VÄNTAN SATT  
OCH LYDDES ÄNGSLIGT MOT SÖDER UT  

FÖR ATT FÅ HÖRA ETT BILHORNSTUT 
FRÅN VIKENS HÄRLIGA LJUVA TRAKT  

TRE GOSSAR NALKAS I STRÅLLJUSPRAKT  
TRE KVINNOHJÄRTAN NU SLÅR AV HOPP  

NÄR PLÖTSLIGT BILEN HÖRS BROMSAS OPP 
MEN TÖRNBESRÖDD ÄR VAR KÄRLEKSSTIG  

DE FRÄCKA DRULLAR HA BESLUTAT SIG  
ATT EJ ENS PLOCKA DEN MOGNA FRUKT  
DE BLOTT FICK ANDAS BENSINENS LUKT 

OCH FLICKORNA STACKARS FROMMA LAMM  
DE BLIVA LEDSNA BÅD BAK OCH FRAM  

OCH GRABBA BLAND VÅRA KVINNORS TROPP  
DE GINGO SNART UTAN VARJE HOPP 

MEN TÅLAMODET DOCK TRÖT TILL SLUT  
I TYSTA NATTEN DET HÖGT BRAST UT  



EN TÖS SKREK NEJ DET GÅR EJ AN  
ATT VÄNTA LÄNGRE DET GER JAG FAN 
SEN BILEN GICK ÄN ETT STYCKE TILL  
TY GOSSARNA DOCK TILL BALEN VILL  

DE ARMA FLICKORNA VILL EJ FÖRSMÅS  
DE RUSA EFTER I HÄFTIGT FLÅS 

DE HOPPAS ÄNNU ATT HAVA FLAX  
MEN GRYMMA ÖDET DET DOCK EJ LAX  
DE SATANS GOSSAR NYSS TUMMAT PÅ  

ATT EJ NÅN GENAST DE SKULLE FÅ 
DE HACKA TÄNDER AV KÖLD OCH SORG  

SÅ SKYMFLIGT ATT FÅ EN KORG  
DE LOMMA FRUSNA MOT HEMMETS HÄRD  

OCH SÖKA FINNA EN HÄMNENS GÄRD 
FAST NYSS PÅ FLICKORNAS SISTA BAL  
DE ÖPPET VISAT SITT HJÄRTAS KVAL  
AV DESSA BUSFRÖN FÖRUTAN TACK  
DE VISA NEDRIGT ETT KALLT FÖRAKT 

O HURU ELAK ÄR VÄRLDEN EJ  
OCH SÖMNEN DRÖJER OCH KOMMER EJ  
DET VAR SÅ HEMSKT I DEN MÖRKA NATT  

FÖR FLICKOR SOM EJ I NÅN FICK FATT 
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