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& Bonden och kråkan:
< Två melodi- och omkvädes-versioner.>
(#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.)) ?

'9 Av vingpennor gjorde vi solafjä'r .....
som jäntorna bruka i vackert vä'r .....

(&Moll: /Bonden han gick ut (': i
/timmerskog) (×:; /falulej,) (,: i /
timmerskog ;) där /såg han en kråka
som /satt och gol (×:; /Falulej, /fale lule
/lullan lej/.))

'11 Av skallen vi gjorde ett bakutråg .....
ingen i manminne större såg .....

'2 Bonden vart rädd och for hem igen
..... "Ajaj, mor, den kråkan hon biter
mej!" .....
'3 Käringen satt vid sin spinnrock och
spann ..... "När såg du en kråka fäl bita
en man?" .....

'10 Av näbben vi reste en kyrkspira upp
..... och kammen den vart till en
kyrketornstupp .....

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

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

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

'5 Bonden han spände sin båge för fot
..... och sköt så den kråkan i hjärterot
.....

'16 Och skrovet det vart till ett
gångande skepp ..... det största som
uppå det havet gick .....

'6 Så kom det ett bud ifrån bispens gård
....."Vad vart det av kråkan du sköt
igår?" .....

'17 Av gumpen jag gjorde en
skräddarsyring ..... den kråkan var
nyttig till mången god ting." .....

'7 "Jo kråkan hon förde jag hem i mitt
hus ..... av talgen så stöpte jag tolv pund
ljus .....

'18 Så sjung nu den visan vem helst som
vill ..... drag intet ifrån, det hör bispen
till .....

'8 Och fjädrarna vart till bolster till säng
..... så att det räckte till piga och dräng
.....
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