
. 

 Dansa kvad 2016-11-14 

& Maria Magdalena: 

#4422: <:37> (/dodo TiTi LaLa dodo redo mi; so mi 

fa re mi; do domi so do redo Ti; So domi so dodo 

Ti La a; so mifa so do redo Ti; So domi so dodo 

Ti La a;)×15  

'1 /Magdalena gick sig uti grönan 

lund (×:; solen sken idag) (; Där 

mötte hon sin frälsaman. (×:; allt 

uti lunden den gröna))× 

'2 Magdalena faller för sin 

frälsaman. ..... "Vill du dricka 

vänskap ur min vita hand" .....  

'3 "Jag kan icke dricka vänskap ur 

din hand ..... du har befattat dig 

med mången ann ..... 

'4 Det första barnet hade du till 

med din far ..... det kasta' du uti 

stora hav ..... 

'5 Det andra barnet hade du till 

med din bror ..... det kasta' du 

under storan bro ..... 

'6 Det tredje barnet hade du med 

socknens präst ..... då var din 

synd som allra värst ..... 

'7 Men du kan ingen annan 

förlåtelse få ..... än uti lunden i sju 

år gå ..... 

'8 Du får inte hava någon annan 

bädd ..... än ligga på ett högt 

stenberg .....  

'9 Du får inte äta någon annan 

mat ..... än tugga barken utav 

furuträd ..... 

'10 Du får inte hava någon annan 

dryck ..... än suga saften utav 

lindelöv" ..... 

'11 Magdalena gick sig uti lunden 

grön ..... där mötte hon sin 

frälsaman ..... 

'12 "Magdalena, vad tyckte du nu 

om din bädd?" ..... "Min bädd den 

var såsom ejderdun" ..... 

'13 "Magdalena, vad tyckte du då 

om din mat?" ..... "Min mat den 

var såsom kungarätt" ..... 

'14 "Magdalena, vad tyckte du då 

om din dryck?" ..... "Min dryck 

den var såsom rödan vin" ..... 

'15 "Magdalena, nu för har du 

gjort ditt straff ..... nu får du träda 

uti himlen in" ..... 

 


