
 Dansa kvad 2016-11-14 

& Vänner och fränder: 

#4440: (a;Mi /Mi MiMi /La LaLa /Mi FaSo /Fa a;Fa /MiMi MiMi 

/ReRe ReDi /LA DiMi /Re; DiRe /Mi i /Fa a; /MiRe ReDi /Mi 

i; /MiMi SiLa /Tildo TiLa /SilLa Tido /La)×19 

'1 /Vänner och /fränder de /lade om /råd 

; /huru de sku' /gifta bort sin /fränka i /år 

; Uti /ro/sen ; /lade om /råd ; /huru de 

sku' /gifta bort sin /frä2nka i /år. 

'2 "Dig vill vi giva en (': konungsson till 

man ; som haver mera guld än rike 

Roland haver land.) (×:; Uti rosen ;) (,: 

konungsson till man ; som haver mera 

guld än rike Roland haver land.)" 

'3 Om lördan och söndan budet utgick ; 

om måndan och tisdan skull skådas vad 

hon fick. ..... 

'4 Om onsdan och torsdan blandades vin 

; om fredan och lördan dracks 

hederdagen in. ..... 

'5 De drucko i dagar de drucko i två ;  

men inte ville bruden åt sängarne gå. ..... 

'6 De drucko i dagar de drucko i tre ; 

men inte ville bruden åt sängarne se. ..... 

'7 Då kom där in en liten sjödräng ; och 

han var allt klädd uti blå kjortelen. ..... 

'8 Han ställde sig vid bordet och talade 

så ; "Jag ser endast masterna som där gå. 

..... 

'9 Jag ser endast masterna bruna och blå 

; och själve rike Roland han ståndar 

däruppå." ..... 

'10 Och alla läto de de orden fara ; men 

jungfrun hon tog de orden till vara. ..... 

'11 Så lyster det jungfrun åt högan loftet 

gå ; så springer hon den vägen mot 

sjöastranden låg. ..... 

'12 Hon sprang uppå stenar, hon sprang 

uppå tå ; men aktade sig väl för böljorna 

de blå. ..... 

'13 Så togo de henne i skeppet in ; och 

bjöd henne att dricka båd mjöd och vin. 

..... 

'14 "Gud nådade mig för barnena de små 

; jag stängde igen dörren och gick 

därifrå." ..... 

'15 "Jag ser, jag ser på dina vita fingrar 

små ; att vigningsring ej suttit på dem 

förrän igår. ..... 

'16 Jag ser, jag ser på ditt guldgula hår ; 

att brudekrans ej suttit på det förrän igår. 

..... 

'17 Jag ser jag ser på dina snövita bröst ; 

att de ej hava varit någon 

småbarnatröst." ..... 

'18 Och jungfrun hon sätter sig vid rike 

Rolands sida ; hon känner sig varken 

sorgsen eller kvida. ..... 

'19 Och jungfrun hon lägger sig på rike 

Rolands arm ; hon vaknar ej förrän i 

sjukonungaland. ..... 

 


