
Boule dikt.

När kampen ska börja så skakar man hand,

Man visar respekt och ömhet för varann

Lotten får avgöra vem som ska börja

Att kasta lillen i grus och i sörja,

Här börjar kampen mot kvinna och man.

 

Man samlas kring lillen och pratar om taktiken,

Men klotet vill annat och hamnar bland publiken

Men skam den som ger sig turen kan vända

Nu kommer saker verkligen att hända

Men visst blir man jäkligt besviken.

 

Spänningen är tät och tryckande,

Efter allt gissande och tyckande,

Nu kommer Ivar med pipan och tummar på stocken,

Det knakar i knäna och nacken vid bocken,

Sen bringar han klarhet, det blev som nån tyckte.

 

En chock för vissa och glädje för andra,

Mot Ivars dom vågar ingen klandra,

Han är ju så noggrann och målmedveten,

När han säljer sina lotter till menigheten,

Ses han över nykrattat grus vandra.

 

Själen och kroppen stärks och berikas,

Med medhavda mackor för nu ska det fikas,

Det skvalras och skämtas om otur och snedstuts,

Och händerna tvättas från rost och från smuts,

Boule är en sport för fattiga och rika.

 

Göran, Siv och alla de andra,

Som jobbar och sliter för alla oss andra,

Vikinghallen är allas vår egen kyrka,

Här hämtar man kraft och mental styrka,

Vi går över gruset och heligt vi vandrar.

 

Kyrkan har stor makt vill jag lova,

De tog betalt för gammal gåva,

Men nu har vi en egen kyrka,



Där vi egna gudar kan dyrka,

Här går livet både i moll och dur,

Vi ber till fru Fortuna och får lite tur.

 

En vinnare är han och lätt att hitta,

När han gormar och pekar på stackars Birgitta,

Vinnarskalle har han och svart blir pupillen,

Om klotet hamnar för långt ifrån lillen,

Och ibland lite svårt att hitta.

Banorna är jämna och släta,

Ibland man böjer sin rygg för att mäta,

Det är ju så viktigt för alla att veta,

Vad det vinnande laget ska heta,

Eimer Boman


