
Farsunds-vise               !!!
En vise så liden jeg synge nu vil!
         – Jeg lover at gjøre den fort –!
Om samlagskampagnen, som nu stunder til,!
Og an’t som i byen blir gjort.!!
Og en vil ha en dram, en anden kun øl,!
Og en synger halvflaskens pris,!
Og fjerdemann sir, at det bare blir søl,!
At drikke påå fanternes vis.!
(Det vil sige, af flasken eller af et glas.)!!
Se det er jo noget, som kjendes fra før,!
For kjæftes man maa om en lort, -!
Skjønt hovedsag er, man blir god fuld og ør!
Om maaden, - det rager’ke stort!!
Og bolagsforfægterne – stormende frem –!
De stiver hinanden fint op,!
Ei rum vil paa valgets dag gives for dem,!
Saa stor blir den ”seirende” trop.!!
Jeg siger kun: Gid det maa være saa vel,!
Hiv hid baade øl, vin og dram;!
Her gaar jo saa mangen en tørstende sjæl,!
Al stængsel, det er en stor skam.!!
Vor ordfører græder for al spe og tort,!
Som Nyvold, den nidding, har voldt;!
Han ønsker fra byen at kunne gå bort,!
For her blir kun smalhans og svolt.!!
Et aber der er dog, han ei tenker paa :!
At ingen i brød vil ham ha.!
Han er kun ”filos”, og det kan ei gaa ;!
Thi nu fordres vidnesbyrd bra.!!
De tralere traler vor næse forbi,!
Sig er der vel mening i det.!
En guldgrube indtægt for os det kan bli.!
Og derfor maa vi være med.!!
Af vrag har man kristelig næret sig før,!
Det var jo en hæders bedrift.!
Og derfor man nu i vragrester gjør ;!
Det minder om vindenes drift.!!
Nu findes ei mere af nyt i vor by,!
Og derfor jeg slutte nu vil ;!
Jeg heller ved valget laver en ny,!
Om evnerne da strækker til.!!
                                                Per.


