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En gubbe i sin stugo

- Moria Lenngrens Portrötterno

sitter

ej löngre sp?itter,
Nere vid hons ömma f ötter,
Ligger stövorhunden Trötter.
Hons gomlo ben

Rött solkigo ör gubbens klöder,
Hon tuggor snus och slöpper vöder
Men dricker inte the med flöder,
Hon dricker kaffe hon med kron.
Hon hor ingo tjönstehjon.
Nej hon får voro egen huso,
Får böddo söng och jycken luso.
Nu

sitter

hon med holvfylld povo,

Nör som hons blick den råkor snovo,
Uppå ett gommolt grupportrött,

Jo dör står helo gubbens ött.
Hons tonkor gör nu någro turer
Vod kon det voro f or f igurer,
f minnet vill hon dem ?engero,

f tid och rum dem rött plocero.
Dör upp

till

höger står min

far,

Försök e? minnos hur hon vor,

Förvisso ingen mon i staten.
Hon kokte mösk i opporaten,
så det i helo socknen stonk.

jo, fy for tuson en sån dronk.

Dör intill

for dör stär min mor,
Jo hon vor syster till sin bror,
Fick ungor snyto dagen lång,
Och klippo bit med sockertång,
Fick skuro golv och pottor tömmo.

Jo henne kon jog oldrig glömmo.
Dör bredvid mor står moste r Ann
f truten hor hon blott en "f ann" ,
Med den hon brukte völling tugga,
På kvöllen rökte hon sin snu gga.
Ett f runtimmer hon vor, på bettet,
Oss ungor skrömde hon f rån vettet.
Min syster vor en teateropo.
Med sprucken röst hon "kved" en dropo.
Publiken på porketten led,

f våndo sino hönder vred.
Nör sen ridån behagar follo,
Publiken öser ut sin 9ollo.
Jog se? till vönster f aster Ellen,
Jo hon vor könd på mångo stöllen,
På foten lött som en gasell ,

I bygden kollod hjölpmomsell

,

Hon kunde blixtsnobbt rykten sprido
En mösfare

ott rönker smido.

Nu minnet börjor bli

lött luddigt,

Portröttet ter sig gonsko suddigt,
Povon tömd

till sisto droppen,

Blott sumpen kvor i kaff ekoppen.
Fridolf Askerstod , vären I99I

