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Som født teaterbarn jeg  

imod mit livs tragedie. 
Jeg fik som det var tidens skik 

min ende på komedie. 

Min mor, som var et kærligt sind, 
talentfuld og begavet, 

slog streger på mit bare skin 
som var det dertil lavet. 

Hun elsked´ Strindberg himmelhøjt, 
sin Gud og så sin næste. 

Skønt Strindberg raged´ mig en døjt 
Hun gjorde dog sit bedste. 

 
Det var lidt strengt sagt om en mor, 

For mødre skal man hædre. 
Jeg har kun de beskedne ord. 

”Hun vidste ikke bedre” 
Og hvem har ret at fælde dom? 

Mit eget ”skind” bedrager. 

Din fortid ved jeg intet om. 
Du fik vel dine plager. 

Dog aned´ jeg med tiden lidt, 
Jeg siden satte sammen. 

Et mønster af en sjæls fallit. 
Fred være med den, amen. 

 
En folmersanger sang din pris. 

Romancens vellyd tvang dig. 
En dag han bort på sangervis 

På sangens vinger svang sig. 
Romancer sætter ofte spor, 

Når fælles fryd forlyster. 
En indre organisme gror, 

Det blev min halve søster. 

Det var dengang lidt umoralsk 
At få et barn før tiden. 

Man var lidt mere jomfrunalsk. 
Det ændrede sig siden 

 
 

 

 
 

 
 

Men den som en gang fik sit skrub 
Må mindes sine skrammer. 

Og nogle hader rub og stub. 
Forsager elskovsflammer. 

Men al askese har sin tid, 

Selv om en del benægter. 
For andre hævde vil med flid, 

De livets lov fornægter. 
En håndværkssvend fra vej og sti 

Kan lindre elskovssmerten. 
En fandt for godt at gå i hi. 

Og så kom jeg til verden. 
 

Og skønt hans herkomst var lidt lav. 
Gav han dog navn til skarnet. 

Og siden for han var så brav, 
Vel også elskovsbarnet. 

Så indtog dyden da sin plads. 
Man genvandt gode sæder. 

Men er man kun sin dyd tilpas, 

går Amor og græder. 
Mit liv blev rigt og meningsfyldt 

Qg uden tid til tomhed. 
Min barndomstid blev smukt 

forgyldt. 
De gav mig hver sin fromhed. 

 
Jeg skulle være from og god. 

Imod naturens orden 
Der var en djævel i mit blod 

Han skulle helst på porten. 
Det lykkes kun så som så 

Hvad disse linjer viser. 
Den skal i helvedsild forgå 

Som kundskabsfrugter spiser. 

Men ellers var det hyggeligt. 
Om end man må erkende, 

De levede ulykkeligt 
Til deres dages ende. 

 

 


