
Små stykker af jer….(René Giannini/Allan E. Petersen, Furefolk november 2016) 

Det er længe siden, nu er alle døde,                              
Tanter, onkler, skøre - tykke, tynde, sjove, søde..  
- Livets bibliotek:                                
Thora og Sofi` var der, og John, Oskar og lille Lis,  
Otto, gamle Ellen, Moster Svanehals og lille mis   
Alle blev I del af mig – til arbejde og fest - 
Skænked´ os en lille rest, 
Lidt af hver især! 
 

 
Røde-hvide bolsjer laved` Onkel Otto, 
Ejed´ selv fabrikken, ”lad dog barnet” var hans motto, 
Tænk, det ku´ vi li´. 
Blå var der og gule - og en del af dem med myntesmag, 
Pænt tog han imod børn, for venlighed var Ottos sag. 
Ikke særligt sundt måske, 
Men han var en ven!  
Vi vil´ nødigt hjem igen, 
Otto, han var rar! 
 
Skøre gamle Farfar, grovsmed var han osse, 
Blodrød agitator, stålfarfar og landsbytosse, 
Gadens or´ginal! 
Alt samled´ han, alt gemte han, fjender, øl - sit livets salt, 
Gasmasker og frimærker - og gamle mønter overalt! 
Da han blev en gammel mand, tog han cyklen op, 
Cykled´ helt til Stockholm op, 
Oskar han var sej! 
 
Og vor farmor, Thora, kom herned fra Småland, 
Pudsed´ sølvtøj længe, fandt så på et bal en mand, 
Som godt nok var lidt skør. 
Hun læste, og hun bagte – lidt kavring - og lidt limpebrød, 
Men, sku´ hun vær´ helt ærlig, var der én ting, som hun fortrød: 
Når jeg fødes næste gang, ku´ jeg tænke mig 
Flere mandfolk på min vej, 
Èn var alt for lidt! 
 

 



 
 
Søde Moster Anni, mørk som en fra Israel, 
Hjælpsom, uden nykker, uden pomp og stads og pral, 
Hun kom i moders sted - 
Strøg gjorde hun, tøj vasked´ hun, hængte det op og laved´ mad, 
Hjem cykled´ hun, nu sku´ hun nok hjem og gøre manden glad 
Træt det var hun uden tvivl, 
Altid smuk og sød, 
Vi fandt trøst i vores nød 
På vor mosters skød! 
 
Nu, det bliver aften, kommer alle til mig, 
Alle I, som én gang krydsed´ på familiens vej – 
Så ligner jeg jer lidt? 
Fik vi mon den samme næse, og blev jeg li`sådan som jer? 
Gik vi med de samme drømme, og plukked´ vi de samme bær? 
Blev I skuffet, da I så, hvorhen vi sku ´gå, 
Ku´ I se, da vi var små, 
Hvad vi kunne nå? 
 
 

  


