
TILL MAMMA GUGGE FRÅN SONEN KIMMEN (JOAKIM) !
Det föddes en liten tös 1941 i stadsdelen Flysta. 

och i denna lilla tös var det nog många som blev förtjysta (nödrim) 
Hon var en storasyster som framåt ville blicka 

och med en kort karriär som en Idla flicka. 
Man har sagt mig att hon som ung redan var stark och bäst 

och körde studenter i Bellevue park med vagn och häst. !
Som ung tjej med jobb att skriva maskin  

fick hon besök av Jocke som tyckte att hon va galet fin. 
Det visade sig bli ett riktigt viktigt möte  

för annars hade inte talaren här kommit ur hennes sköte. !
Med familjen klar och framtiden fören  

blev det snart dags att öppna cafè Kommendören. 
Med sitt lysande ledarskap och sociala briljans  

gick cafeterian med frukost och lunch som en sång och en dans.  
Jag vet inte exakt, men tror tamefaan  

att det var på denna adress hon träffade Jan. !
Ni vet alla här att tiden ibland är ur led  

och det blev snart dags för en flytt till Mariefred. 



I denna idyll skulle” Gugge Jägare” vakna  
och som första trofè: en hare som nästan alla sina ben skulle sakna. 

Med jägarexamen och skickligt skytte i bagaget  
skulle lillebror Leif plötsligt bygga om garaget. 

Och jag vet inte mycket, men tror tamefaan  
att det va adressen där hon träffade Jan. !

Kosan styr mot Stockholm igen, ett Stockholm i underbara färger.  
Det va dags att öppna Restaurang Peterson Berger. 

Livet som värdinna på denna restaurang var en enorm succé, så pass, för sören,  
att hon blev omnämd i boken Hynositören.  

Nu finns hon på den lilla skärgårds kobben Edsgarn 
o trot eller ej men tillsammans meed – Jan. !

För att få in Gugge till stan  
måste man ha en riktigt listig plan.  
Ett sätt som funkar, kan jag gissa  

är att boka tid hos hennes fotvård eller ”frissa”. 
Annars finns det nästan inget som mot ölivet sig kan mäta 

och när man hälsar på får man alltid god dryck o gott att äta.  
Man hittar sig ofta runt hennes bord sittandes sent och uggla,  

blir det fråga om vem som har rätt eller fel är det bara att ”guggla”. 
Åke, Gudde, Gunnar, Eva och Berra är några som gör denna ön så skön,  

och när det är dags att hälsa på vill man va först i kön. !
När människor normalt blir 75 år gamla,  

är det inte ovanligt att dom ibland kan komma att ramla. 
Så också med denna jubilar,  

som ibland mot sjukhuset i helikopter far. 
Det är en ynnest att kalla denna kvinna för min mamma och jag vet att vart hennes kosa än vänder, 

så följer man efter, för det är runt henne allt kul händer. 
Vi älskar dig! Grattis Mamma Guggelugg, Gugge


