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 Dansa kvad 2016-11-14 

& 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 ..... 

'9 - Nej, kära moder, blås ut ljus ..... det 

var fälle katten som spände en mus ..... 

'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 .... 

 


