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Vi mÃ¶tte ett skepp I den svalkande monsun
DÃ¤r vi Ã¥ngade mot RÃ¶da havet opp, 
En fullriggare det var och dess namn var Taifun, 
Som nu segla frÃ¥n Ostindien till Good Hope.

VÃ¥r kapten gav nu order att vi skulle hissa flagg
Och vi hissade den gula och den blÃ¥, 
Och I samma stund sÃ¥ blÃ¥ste dÃ¤r frÃ¥n skeppets
gaffelnock
Finlands vita flagg med blÃ¥a korset pÃ¥.

Vi hÃ¶ll ganska nÃ¤ra och stoppade maskin
FÃ¶r att preja och ta budskap med oss hem, 
Och dÃ¥ lovade hon opp dÃ¤r hon gick med vinden in
IfrÃ¥n babord, och vi rodde bort till dem.

Vi fick Ã¤nda frÃ¥n backen och lejdare midskepps
Och vÃ¥r fjÃ¤rdestyrman Ã¤ntra upp pÃ¥ den, 
Men I rÃ¶stet stÃ¥r en svensk sjÃ¶man som jag nu
Ã¥terser
Fritiof Andersson, min gamle barndomsvÃ¤n.

Ja, man mÃ¶ts ju ibland I monsuner och passad
NÃ¤r man seglar mest pÃ¥ vÃ¤rmen som vi gjort, 
Jag blev likvÃ¤l rÃ¤tt fÃ¶rvÃ¥nad fÃ¤stÃ¤n Ã¤ndÃ¥
mera glad, 
NÃ¤r jag Ã¥tersÃ¥g min vÃ¤n pÃ¥ denna ort.

-Jag blev held up I Kina, jag blev rÃ¥nad I Shanghai, 
Jag har suttit hos pirater uti pant, 
Men jag gifte mig med dottern till mÃ¶rdaren Fu Wai, 
Sade Fritiof, det Ã¤r hemskt men det Ã¤r sant.

-Med kinesiskans hjÃ¤lp kom jag sen till Singapore
Utan pass och pengar stÃ¥r jag pÃ¥ ett torg
NÃ¤r en man I guldgaloner plÃ¶tsligt fram emot mig
gÃ¥r, 
Sveriges konsul, kapten Fredrik Adelborg.

-Se goddag, Fritiof Andersson, sÃ¤jer Adelborg, 
Vad I Herrand namn gÃ¶r du I Singapore?
-IfrÃ¥n Gula floden kommer jag och vill till GÃ¶teborg, 
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Det Ã¤r bÃ¤st att en hyra hem jag fÃ¥r.

-Jag blev klÃ¤dd I vita klÃ¤der, jag fick lÃ¥na tie pund, 
Jag fick pass med Kungens vapen och portrÃ¤tt, 
Konsulinnan bjÃ¶d pÃ¥ te och jam och pratade en
stund, 
Hon var det sÃ¶taste jag dittills hade sett.

-Ja, sÃ¥ tog jag en steamer och mÃ¶nstrade pÃ¥ dÃ¤ck
Och I Siam fick vi last av vilda djur, 
Tigrar, lejon, elefanter, som dom sÃ¥lt till Hagenbeck, 
Som du varit hos I Hamburg, eller hur?

-Men den resan var vÃ¤rst av alla, det Ã¤r sant, 
Syd om Ceylon gick vi in I en cyklon, 
Ut ur buren smet ett lejon, rÃ¶k pÃ¥ en elefant, 
VrÃ¥let blandades med storm och bÃ¶ljors dÃ¥n.

-Snart var luckorna brÃ¤ckta och upp kom mÃ¥nga
djur, 
VÃ¥r kommandpbrygga den gick Ã¶verbord, 
Elefanten knÃ¤ckte masterna och kastade en tjur
Ut I havet, gosse, sanna mina ord! 

-Ja, Hagenbecks ombud Ã¥t lejonet ju opp, 
En gorilla klÃ¤ttra ner I vÃ¥r maskin.
FÃ¶r att hÃ¤rma maskinisten slog hon fram och back
och stopp, 
Tills jag skÃ¶t henne med skepparens karbin.

-Det var sjÃ¤lvaste Nemesis frÃ¥n djunglerna, min
vÃ¤n.
Snart var bara jag och elefanten kvar.
NÃ¤r cyklonen gÃ¥tt sÃ¥ fick vi en sydvÃ¤st-monsun
igen
Och drev in till Camarin pÃ¥ Malabar.

-Men nu sÃ¤ger jag adjÃ¶ fÃ¶r din styrman gÃ¥r frÃ¥n
bord.
-Ja, men Fritiof, elefanten, vem fick den?
-NÃ¤r vi trÃ¤ffas nÃ¤sta gÃ¥ng skall jag besvara dina
ord, 
Vi ska segla nu och sÃ¤tta kurs igen! 

Och de brassade fÃ¶r fyllning och bÃ¶rjade sin gÃ¥ng
Och tillbaka till vÃ¥r skuta rodde vi
Och dÃ¤r gick hon I monsunen och jag hÃ¶rde deras
sÃ¥ng:
-Rolling home, rolling home, across the sea! 

Men jag rÃ¤kna' alla segel och rÃ¤kna om igen



IfrÃ¥n flying jib till rÃ¶jlar och mesan.
Det var summa tjugotvÃ¥ vita segel som dÃ¤r gick
PÃ¥ den glittrande blÃ¥a ocean.
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