
Till Charles på bröllopsdagen 
 

På posten i Lycksele där det sorterades både brev å paket 

där ovanför bodde du i en lägenhet. 

Liten då du var  

men kunde förarga både mor å far. 

Smocken det var det enda namn du lydde 

fastän ingen hade en aning om vad det betydde. 

 

Snuttefilten det bästa du tyckte var 

Den hade du med dej alla dar. 

På tummen du tyckte om att suga 

och när den inte var i mun var du duktig på att ljuga. 

 

Nordmaling å  Hortlax gav ju alldeles för lite 

så då packa ni era pinaler å flytta till Pite. 

Närmare bestämt till Munksund ni tåga 

å där fick du en lillebror att plåga. 

Ja, en sak är iallafall klar  

en väldigt busig unge du var. 

 

Vi undrar om du kommer ihåg den där affär´n 

vi tror den heter Vallstens Järn. 

Farsan ångra nog att han tog med dej dit 

för sen var en av montrarna alldeles vit. 

Affärsinnehaveren tyckte nog du var lita dum 

när du ur brandsläckaren tömt allt skum. 

Och det är ju klart att efter brandövningar hos Farmor du fundera 

hur en brandsläckare egentligen fungera. 

 

För ca 9 år sedan du träffa en nytillkommen kusin  

Du tyckte visst inte att han var så speciellt fin 

Du döpte honom snabbt, nåt måste han ju heta 

ET var han lik, det passa bra fick vi veta. 

 

Och så vet vi ju att du alltid varit lite svag 

för alla sorters sjöar och vattendrag. 

För oavsett om pölarna var stora eller små 

med eller utan stövlar, du skulle i ändå. 

 

På morgonen efter morgonfiket 

var det dags för årets bad i diket. 

För dig en tradition det var 

Ja, vem fasen behöver badkar. 

 

En gång du måste trott du var frälst 

för över kallkällan du skulle springa  helst 

Nog hade du nu lyssnat till änglasången 

om inte farsan räddat dig den gången 

 



Efter slotten i Ytterfors ni bara försvinna 

ni skulle ju före dom andra hinna. 

Charles ville ju visa en genväg för sin bror 

Farsan undra sen var i friden dom for. 

I flera timmar dom runtomkring yra 

Senare, gudskelov, han fann dom intill Vackertjännmyra. 

 

Du å en man i Överstjuktan 

gav er ut med båt utan fruktan 

För inte mer än en tvärhand hög du va´ 

och ändå kunde du ro så bra. 

Varför ni gav er ut på denna färden 

var för att vittja näten och mjärden. 

Det sluta med att den största fisk ni fått 

er två emellan blev pokerspelets pott. 

 

Ja Charles, skulle vi skriva en bok om allt du hittat på 

så inte ens en så tjock som bibeln skulle räcka då. 

 

Nu är du stor och har det bra på alla sätt 

och träffat en så fin tjej som Anette. 

I somras dom möttes, det sa bara pling 

Redan efter en månad blev det förlovning. 

Farsan och Maj-Lis anade ugglur i mossen 

då dom blev bjudna på middag hos gossen. 

 

Och idag har ni till altaret gått 

och goda råd av prästen fått. 

 

Ja, Charles, nu är det slut på ungkarlssvängen 

Nu ska du med din fru bo på  Degerängen. 

 

 

Ord på vägen: 

 

Låt oss sjunga om livets fest 

när som hårdast vi prövas 

Knappast man vet vad man älskar mest 

förrän allt man berövas. 


