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DANSA KVAD 4
Tretis

Skämtvisor – 15 mars 2016 =
Hemuppgiften: Är någon klar?
Kvaddans: Bonden och kråkan
Kvaddans: Koloregrisen
Kvaddans: Bättre tiga än illa tala
Kvaddans: Koleravise
Kvaddans: dens som lärt sig
Kvaddanser: tidigare kväden

& Koleravise:
< På hedmarksmål av Alf
Prøysen. Svensk översättning av
Martin Strid>
#4876: (;hMi /La LaTi /do
TiLa /do dore /mi i; /la
afa /so fa /mi i /i; mifa
/so somi /fa fare /mi do
/La; fafa /fa re /fa ami
/mi La /do; rere /mi fami
/re dodo /Ti La /Lah;)×6

'1 Det /var sig en /gång uti
/kolera/land! (×:; /U2/u2/u/ ;)
att de /skulle be/grava en /skendöd
/man (×:; Sude/rulla/la de/rulla/la
; sude/ri sude/ri sude/rulla/la.)
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'2 Och bakerst i följet gick änkan så
glad! ..... mens hon kika' på kistan
och tralla' och kvad: .....
'3 Men då de var komna till
kyrkemur'n opp ..... tog han locket
av kistan den skendöde kropp .....
'4 "Jag är inte död, nej, jag lever ju
än! ..... Ni har farit förgäves, tag
genast och vänd!" .....
'5 Men då steg ju änkan till
kistlocket fram: ..... "Huru är det du
bär dig, du vill fäl inte skam!" .....
'6 "Nej, lägg dig så fint nedi kistan
din nu! ..... Du vet doktorn begriper
nog bättre än du!" .....
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'5 Bonden han spände sin båge för
fot ..... och sköt så den kråkan i
hjärterot .....

& Bonden och kråkan:
< Två melodi- och omkvädesversioner.>
(#4448.Dur: <1,9:4> (;/Do
MiSo Do MiSo /Mi So do o;
/La Fa La do /So3So SoFa Mi
i;So /Fa Fa3La Re Re3Fa /Mi
So Do o;/Re Re Fa TI /Re3Do
DoDo Do o;)?
#4448.Moll: <1,4:2>
(;/LaLaLa LaLaLa /miimi mi;
/faaso faami /reldore
mii;mi /doremi doremi
/(reTiTi)?(reeTi) do;
/TiiSo La /Laami miredo
/TiiSo La;)
)×18

'1 (&Dur: /Bonden han gick uti
/furuskog (×:; /hejom fejom,
/fallerallera ;) där /såg han en
kråka som /satt och gol (×:; /hejom
fejom, /fallerallera.)) ?
(&Moll: /Bonden han gick ut (': i
/timmerskog) (×:; /falulej,) (,: i /
timmerskog ;) där /såg han en kråka
som /satt och gol (×:; /Falulej, /fale
lule /lullan lej/.))

'6 Så kom det ett bud ifrån bispens
gård ....."Vad vart det av kråkan du
sköt igår?" .....
'7 "Jo kråkan hon förde jag hem i
mitt hus ..... av talgen så stöpte jag
tolv pund ljus .....
'8 Och fjädrarna vart till bolster till
säng ..... så att det räckte till piga
och dräng .....
'9 Av vingpennor gjorde vi solafjä'r
..... som jäntorna bruka i vackert
vä'r .....
'10 Av näbben vi reste en kyrkspira
upp ..... och kammen den vart till
en kyrketornstupp .....
'11 Av skallen vi gjorde ett
bakutråg ..... ingen i manminne
större såg .....
'12 Och halsen den vart till en
låtande lur ..... den lät mycket värre
än herrgårns tjur .....
'13 Av magsäcken gjorde vi tolv
par skor ..... och resten det vart till
en ränsel stor .....

'2 Bonden vart rädd och for hem
igen ..... "Ajaj, mor, den kråkan hon
biter mej!" .....

'14 Av tarmarna fläta vi tolv tums
rep ..... av klorna så gjorde vi
dyngegrep .....

'3 Käringen satt vid sin spinnrock
och spann ..... "När såg du en kråka
fäl bita en man?" .....

'15 Och köttet det saltades neder i
kar ..... förutom en surstek som
gömdes åt far .....

'4 Bonden han spände sin båge för
knä ..... och sköt så den kråkan i
högsta träd .....

'16 Och skrovet det vart till ett
gångande skepp ..... det största som
uppå det havet gick .....
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'17 Av gumpen jag gjorde en
skräddarsyring ..... den kråkan var
nyttig till mången god ting." .....
'18 Så sjung nu den visan vem helst
som vill ..... drag intet ifrån, det hör
bispen till .....
& Koloregrisen:
< Gammal visa från Bergslagen.
Efter en version upptecknad i
Säter.>
#4476: <2,4:4> (So /do ore
mi do /fa lmi re ere /fa
lmi re; So /do ore mi dodo
/so fa mi imi /so fa mi; So
/do ore mi dodo /fa mi re
ere /fa mi re edo /So Ti
do;)×17

'8 Den grisen ställd' sä i by ô kox
..... Sô hastut alla sprang tä skogs
.....
'9 Den grisen gick på berre blå .....
Ân syndes etter vâreviga tå .....
'10 Den grisen stod på berre ..... Ân
syndes yver Sverre .....
'11 Sô kôm det en ryttare riandes
..... ô fram kôm grisen skriandes .....
'12 Sô drog ân ôpp sitt rôstuga
svärd ..... ô stack den grisen sô ihjäl
.....
'13 Ô grisen skria ô blon den rann
..... Det var femton tunnor ô en
spann .....
'14 Ân släpa' grisen mäd sä hem .....
Ân hade å göra i dagar fem .....

'1 Det /var en gammal (': /bo2nde,)
(,: en /bo2nde ;) Den /bonden hade
(': en /liten gris,) (,: en /liten gris ;)
(×: Dôm /kâlla hônôm
Ko/loregris, Ko/loregris,
Ko/loregris.)

'15 Dôm sätta det köttet i tinur ô
kâr ..... Ändå var det mer utåv
grisen kvâr .....

'2 Den grisen hade ett huvud .....
Det var lagôm tä e stuvu .....

'17 Sô dog tä slut Koloregris .....
Det vart åt alla smaklig spis .....

'16 Utåv blodet sô gör dôm en
storan palt ..... men fôltjet i byn
dôm äter ôpp allt .....

'3 Den grisen hade en krôpp .....
sôm syndes yver tjyrtjetôpp .....
'4 Den grisen hade fötter ..... sô
fôltje såg sä trötter .....
'5 Den grisen vax sä stor ô stârk .....
Ân trampa' stia ned i mârk .....
'6 Den grisen gick tä en
mjölebodörr ..... Dänne äter ân
femton tunnor mjöl .....
'7 Den grisen rota' i åkerland .....
Ân satte skräck i bondeman .....
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'9 - Nej, kära moder, blås ut ljus .....
det var fälle katten som spände en
mus .....

& Bättre tiga än illa tala:
#4472: <1,8:> (o;So /do
dodo mi miSo /do dodo mi i;
/do o mi i /do La So o;So
/do domi so soso /fami fare
mi i;do /La Lado So o;do
/La Lado So o;So /do do
remi fare /do Ti do o)×20

'1 Det var ett par skälmar som lade
om råd (×:; skro ro rompompej ;)
huru de mjölnarens dotter skulle få
(×:; För trilleri trå ; det ruskar
fäl å ; för trillan ligger uti
trallalej.)
'2 De lade den ena uti en säck .....
som bars av den andra till
mjölnarens bäck .....
'3 - Ack, käre mjölnare, var mig så
huld ..... du male min säd men tag
ingen tull .....
'4 - Ja, bär den säcken uti mitt hus
..... där finnes ej råtta, där finnes
inte mus .....
'5 Så kom den skälmen i
mjölnarens rum ..... om knepet det
kunde fäl ingen hava hum .....
'6 Och när det vart natt, och mörkt i
var vrå ..... då började säcken båd
trilla och gå ; För trilleri trå ; det
hörs raska och gå ; för trillan
ligger uti trallalej.
'7 - Ack käre fader, tänd opp ljus
..... jag tror tjuvar och skälmar är
uti vårt hus .....
'8 Då smög den skälmen fram på tå
..... till sängen, där mjölnarens
dotter låg .....
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'10 Då svara' gammkärr'ngen, som
på ugnen låg ..... - Den katten har
stövlar med sporrar uppå .....
'11 Och käringen log sitt tandlösa
grin ..... för hon var så gammal som
självaste hin .....
'12 - Åh, tig, du käring, du skall få
skam ..... i morgon så skall du uti
min faders damm .....
'13 Och när det vart dag, och dager
vart ljus ..... då kasta' de henne i
dammen burdus .....
'14 Och käringen låg uppå vattnet
och flöt ..... och gubben hennes
gick invid landet och tjöt .....
'15 - Min gubbe, du har ju en
krokoger tand ..... kom, hugg mig i
pälsen och drag mig i land .....
'16 Och gubben med sin krokoga
tand ..... högg käringen i pälsen och
drog 'na i land .....
'17 Men mjölnaren med sitt långa
spjut ..... han stötte till käringen så
hon for bättre ut .....
'18 Då slog den käringen sin rygg i
knorr ..... och for så åt botten så
vattnet det sa porr .....
'19 Så borde var skvallerkäring gå
till slut ..... som inte kan hålla sin
syndiga trut .....
'20 Men tiden lider och efter nio
månars tid ..... så stod där en vagga
med två gossebarn uti ....

2016-03-07 G80

