Bakkemiljøet og historien skildres humørfylt i

FLOMVISA
Ja, jeg er glad i vannet - når det er whiskyblandet,
men ikke når det flommer inn i stua hvor jeg bor.
For jeg fikk vann i knea og bløtt opp liktorn tea;
og man fikk vann på mølla si, og snavla rundt i kor.
At melketenna fløyt i vann, det var jo ikke fritt,
og folket ned i Hjellen fikk lagt vann i kjøkkenet sitt. «Nei, denne
natta hjemme, den kan jeg ikke glemme! For makan til slik sirkus
skulle du aldri før ha sett.»
Den minste sønn min kopierte Tordenskiold,
dattera rundt i en kasseroll,
svigermor dyrket sporten natten lang,
fra kommoden øvde seg i stup og sprang.
Bestefaren min ble gæren, for han slukte vann.
Og midt ned i Hjellen - i den verste strøm,
der lae bestemor seg på ryggesvøm.
Da vannet kom inn døra, var ingen tørr bak øra.
Jeg våknet av min slummer og var helt gjennomblaut.
Jeg trodde først jeg drømte, mens min familie svømte.
Innboet og løsøret lå omkring og ”flaut”.
Kvinnfolka de hylte, mens ungene de sang.
«Bekken går i engen», var refrenget natta lang.
«Nei, denne natta hjemme kan jeg aldri glemme,
for makan til slik sirkus, skulle du aldri før ha sett!»
Jeg krabba oppå taket, og snart jeg hørte braket
av hønsehus og grisehus som sveiva rundt i ring.
Grisen fløyt på spekket, jeg kapra meg ei snekke,
rodde rundt og samla alle kaklehønsa inn.
Min kone stod beklemt og gråt og hørte vannets sus,
for flommen hadde også tatt et høyst nødvendig hus.
- «Nei, denne natta hjemme kan jeg aldri glemme,
for makan til slik sirkus skulle du aldri før ha sett.»
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