
Till Lilian, 60 år. Från skolkamraterna Eva och Gun.   
Mel: Povel Ramel: ”Jag diggar dej” 
 
Åtta år tror jag visst att vi va, min syster Eva, Du och ja,  
när vi blev skolkamrater, en da. 
-Vi diggade Dej 
Vi diggade Dej 
Vi digg digg diggade Dej 
Vi gillade Dej förstås. 
Du blev ju inte bara, en solstråle för oss 
Fan! vad Du var sympatisk! Musikalisk och gymnastisk.  
Du var så karismatisk 
som ett fantastiskt fyrverkeri. Hela dagen lång  
var det ett jädrans hålligång. 
”Filmjournalen”  ”Min melodi” 
”Melodiflickskandidat”. Ja – inte va Du lat.  
För gick du inte på händer. Så gick du i spagat. 
Ordningsman i skolan. Dessutom – toppenkamrat. 
Lördagsdans i Folkets park. Söndag fotbollsmatch 
Måndag-tisdag-onsdag-torsdag 
Alla dagar lika – Ska vi gå och fika 
på Ivar´s konditori? 
Leif och Bosse, Gösta och Kjell satt ju där varenda kväll. 
Sinatra, Crosby, Fred Astaire göre sig ej besvär 
Kjell var den som Du höll kär. 
Metodisterna höll oss med skollokal.  Vi hade ju inget eget val 
Hos Christina i Agens skola gick vi varje dag och gnola 
Tuffare tag hos rektor Görtz. 
Engelskan klara vi bra, men matten—njaa, ja... 
Maurius och Podilus, Heder och Norén Stofiler allihopa. 
Vi ville dem gärna slopa, undantas Norén. 
Vi hade helt andra intressen. Såg filmer på vår biograf. 
Där hämtade vi idéer, som präglade vår smak. 
Kläderna sydde vi själva. Ibland var de ganska djärva 
”Afrikas drottning”    
”Prinsessa på vift” 
Taxklackskor och joggs.  Kinablus och kjol med slits. 
Många fina hits 
”Tea for two” och”Ce se ra” sånger vi gärna sjöng. 
Till Harrys komp och i ny frisyr. 
Gulle Dej - á la Doris Day. 
Alice och Lillbabs, Lönndahl och Charlie 
”Swing it magistern” 
”Boogie” och ”Rock” 
”Five o´clock” ”Vokalist”--- javisst! 
Men till sist: Vigsel i kyrkan till orgelmusik. 
Inget blev mera sig riktigt likt. 
”Degernäs herrgård”och ”Bröllopsfest” 
'Baby boom'------  härnäst! 
Så småningom gick våra vägar isär, men vår vänskap har alltid funnits där 
I kväll vill vi Dig gratta. Och nu så har du oss här. 
Ett tack till familjen Olsson som bjöd oss på din fest. 


