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& Som jag visserligen tror: 

#5228: <:2> (;hSO /DooDo 

DoRe /MiMi DoMi /SooSo MiSo 

/do; MiSo /doodo doMi /SoSo 

SoMi /Re e;Mi /FaaFa FaLa 

/dodo doLa /SooSo SoMi /Do 

o;Mi /SooSo MiSo /FaFa ReTI 

/Do o;)×7 

'1 Om det skulle komma någon 

friare till mig (×:; som jag 

visserligen tror att) det (×: 

gör ; så inte får han) komma 

in i kammaren till mig (×:; det 

lovar jag för mamma och för 

dig.) 

'2 Men om han ändå kommer in 

i kammaren till mig (×: ..... han 

.....) krypa opp i sängen till mig 

..... 

'3 Men om han ändå kryper opp 

i sängen till mig ..... så inte får 

han krama mig och inte hålla 

mig .....  

'4 Men om han ändå kramar 

mig och håller om mig ..... göra 

någon unge uti mig ..... 

'5 Men om han ändå gör en 

liten unge uti mig ..... gå sin 

väg och sedan lämna mig ..... 

'6 Men om han ändå går sin väg 

och sedan lämnar mig ..... så 

måst han skicka brev med 

penningar åt mig ..... 

'7 Men om han inte skickar 

några penningar åt mig ; som 

jag visserligen tror han inte gör 

; då skall jag väl kalla på hjälp 

utav polis ..... 

& Du ska få min gamla 

potta: 

#4854: <:29> (SoLa /dodo 

dodo LaSo MiSo do o; dore 

mimi mimi somi domi re e; 

sofa mimi mimi redo; dodo 

LaLa LaLa redo; TiLa SoSo 

SoSo fare TiSo do o;)×4-10 

'1 (3× (×: Du ska /få min 

gamla) potta (×: när jag dör ;) 

'2 För däruppe hos Maria ; får 

man pinka i det fria ;) 

'2 (3× ..... kortlek ..... '2 För där 

uppe hos Gud Fader ; får man 

inte dra en spader ;) 

'3 (3× ..... volvo ..... '2 För där 

uppe hos Gud Fader ; finns det 

inga autostrador ;) 

'4 (3× ..... käring ..... '2 Hon är 

grinig och besvärlig ; men i 

sängen är hon härlig ;) 

< Damernas genmäle:> 

'5 (×: (Du ska få min gamla 

kille när jag dör)×) Han är ful 

som ack du milde men han 

knullar som en vilde. (×: Du 

ska få min gamla kille när jag 

dör) 
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'6 ….. Men om jag får sköta 

saken har han nog snart brutit 

staken….. 

'7 ….. Han är fumlig så 

förbannat men i sängen blir det 

annat…..  

'8 ….. För det mesta är han 

blyger men han knullar så man 

flyger….. 

'9 ….. Han kan sakta, fort och 

länge så det ryker uti 

sängen…..  

'10 ….. Men då blir du lång i 

truten för då har jag slitit ut 

'en….. 

& Bästa fålen och bästa 

källan: 

#5242: <:17> (/mimi TiTi do 

TiTi LaLa mire milrelmilfa 

lmi; mimi TiTi dolso so oTi 

LaLa miSi La ah;)×11 

'1 (/Flickan börjar famla 

emellan gossens beåeåen ; 

Flickan börjar fa2mla emellan 

gossens ben.) 

'2 ( × "Vad är det för en 

tranuhals, som jag här känna '1 

få5r? ; '2 får?") 

'3 ( × "Nej det är ingen 

tranuhals, som du där känna '1 

få5r ; '2 får?") 

'4 ( × Nej, det är den bästa fålen 

som finns på min faders '1 

gå5rd ; '2 gård.") 

'5 ( × Gossen börjar famla 

emellan flickans '1 beåeåen ; '1 

ben.) 

'6 ( × "Vad är det för en 

gyttjepöl, som jag här känna '1 

få5r ; '2 får?") 

'7 ( × "Nej det är ingen 

gyttjepöl, som du där känna '1 

få5r ; '2 får?") 

'8 ( × Nej, det är den bästa 

källan som finns på min faders 

'1 gå5rd ; '2 gård.") 

'9 ( × Och om din fåle är 

törstig, så leder du honom '1 

hiåiåit ; '2 hit.") 

'10 ( × Och när han kom på 

randen så plumsade han '1 

utiåiåi ; '2 uti.) 

'11 ( × Och när han kom på 

djupet så hoppa' han upp och 

ned '1 och upp och ned ;) 
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& Den gråtande drängen: 

#5220: <:2> ('1h '2Mi × /Mi 

MiMi /La LaTi /Si SiLa /Ti 

i; /La LaTi /do re /mi i 

/mi i /i; mire /do do /mi 

ire /Ti3Ti Tire /do; TiTi 

/La LaLa /Ti Mi /Mi lSi /La 

a /a)×7 

'1 (×: /Drängen han) /stod oppå 

/gården (×: och /grät ; /grät 

gjorde /han så /svå/ra/ ; "Varför 

/gråter /du, du /söta lilla /vän ; 

varför /fäller du /bittra 

/tå2/ra/r?" ;; "Jo, /om jag) (': 

finge /komma in i /kammarn 

till /dig) (×:; så /grät jag visst 

/aldrig /me/ra/." ;) (,: "Kom in i 

/kammarn till /mig,) (×: du 

/söta lilla /vän ; och /gråt se'n  

/aldrig /me/ra/!") 

'2 (×: Drängen han) stod uti 

kammarn (×: och grät ; grät 

gjorde han så svåra ; "Varför 

gråter du, du söta lilla vän ; 

varför fäller du bittra 

tårar?" ; ; "Jo, om jag) (': 

finge komma opp i sängen till 

dig) (×:; så grät jag visst 

aldrig mera" ;) (,: "Kom opp i 

sängen till mig,) (×: du söta 

lilla vän ; och gråt se'n aldrig 

mera!") 

'3 ..... låg uti sängen och grät 

..... (': finge klappa på din geit) 

.....  

'4 ..... klappa' geitn och grät ..... 

(': finge ta på din mus) ..... 

'5 ..... tog på musen och grät ..... 

(': finge sticka in min spjett) ..... 

'6 ..... stack in spjettn och grät 

..... (': finge jucka opp och 

jucka ned) ..... 

'7 ..... jucka' opp och jucka' ned 

..... finge draga honom ut ; så 

grät jag visst aldrig mera." ; 

"Så drag honom ut, 

förbannade dräng ; hit 

kommer du aldrig mera!" 

 

 


