
Giv!	  Giv!	  Giv!	  
	  
Mor	  lilla	  sig	  vet	  ingen	  levande	  råd,	  fars	  kind	  är	  betänkligt	  tärd;	  
Man	  blöder	  av	  ”Onkels”	  giriga	  klor,	  i	  svält	  är	  man	  slängd	  och	  lärd,	  
”Men	  upp	  med	  mynt”,	  menar	  värden	  nu,	  ”eller	  ut	  i	  kyla	  och	  slask”!	  –	  	  
Åh,	  tom	  är	  fars	  bruna	  läderpung	  och	  tom	  mors	  byrå-‐ask!	  
	  
Korgvagn,	  bord	  och	  stol,	  
Allt	  som	  man	  släpat	  hop,	  
Helgat	  i	  lyckans	  sol,	  
Gemensam	  smärtas	  dop,	  
	  
Skall	  det	  bliva	  spjälk	  för	  vindens	  gny?	  –	  Det	  beror	  på	  dig	  kamrat.	  
Åh,	  låt	  slantarna	  regna	  i	  slik	  en	  mängd,	  att	  det	  ekar	  i	  Svea	  stat!!	  
	  
Och	  Svantes	  små	  hälar	  och	  Brittas	  tår	  titta	  frusna	  och	  frågande	  ut,	  
Och	  med	  Kalles	  blus	  är	  det	  illa	  beställt	  och	  med	  byxorna	  alldeles	  slut.	  
Och	  alla	  de	  späda	  till	  bullar	  och	  mjölk	  ha	  vilja	  och	  lust	  och	  rätt,	  
Till	  en	  skyddad	  vrå,	  där	  man	  somna	  kan	  efter	  läxor	  och	  lekar	  lätt.	  
	  
För	  kläder,	  tak	  och	  bröd	  
Står	  deras	  tillit	  full	  
Till	  dig,	  och	  för	  litet	  glöd	  
Under	  puttrande	  kastrull.	  
	  
Ha	  de	  räknat	  rätt?	  Kan	  du	  svika	  dem?	  Det	  är	  ljuvt	  att	  ge	  kamrat.	  
Ah,	  låt	  slantarna	  regna	  i	  slik	  en	  mängd,	  att	  det	  ekar	  i	  Svea	  stat!	  
	  
Har	  du	  hört	  om	  gamle	  Hurtigs	  lott?	  En	  ärlig	  och	  kärngod	  karl.	  
Han	  nekat	  att	  taga	  det	  judasbröd,	  hans	  herre	  för	  honom	  har.	  
I	  fyrtio	  år	  på	  samma	  plats	  han	  tjänat	  med	  möda	  tung	  
Ett	  nödbröd	  åt	  sig	  själv	  och	  viv	  –	  och	  guld	  åt	  herr	  Eriks	  pung.	  
	  
Nu	  till	  tack	  och	  lön	  en	  törn	  
Av	  herr	  Eriks	  fot	  han	  fått	  
Till	  en	  fattiggropens	  hörn	  
Får	  han	  trå	  på	  Grubbens	  slott.	  
	  
Eller	  beta	  sten.	  Vill	  du	  fylla	  den	  plikt,	  herr	  Erik	  förrått,	  kamrat?	  
Åh,	  giv!	  Och	  var	  skärv	  ska	  repa	  hans	  skarn	  långt	  ut	  över	  Svea	  Stat!	  
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