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& Jungfrun och fantegutten:
#: <:30> (/do3Ti dore mi mimi re3do remi do; sofa
mi ire do3Ti domi re e;mi fa3mi faso mi mimi
re3do rere So; re re3do remi fa sofa mi3fa mire
do o)×15
'1 /Riddaren och jungfrun de
möttes åt på bro
(×:; å hurra, för kilebussa runn!
;)
De lovade varandra sin ära och
sin tro
(×:; sjung falleralle rej,
falleralleralle rej!)
'2 Så stod där en fantegutt och
lydde däruppå: ..... I afton skall
riddaren till jungfrun gå .....
'3 Och riddaren red och
fantegutten sprang ..... och
fantegutten hant litet fortare fram
.....
'4 Och fantegutten klappar med
fingerhandsken sin ..... "Statt opp,
sköna jungfru, släpp riddaren in!"
.....
'5 Och jungfrun kommer ut i
silkesärken sin ..... så öppnar hon
på dörren, släpper fantegutten in
.....
'6 Och jungfrun drager fram en
förgyllande stol ..... så drager hon
av honom båd strumpor och sko
.....
'7 Och jungfrun bäddar opp en
förgyllande säng ..... "Och dänne
skall du ligga, du riddaresven!"
.....

'8 Och jungfrun går i sängen med
silkesärken sin ..... och
fantegutten etter med fillerocken
sin .....
'9 Och när han hade legat där tills
klockan hon var två ..... "Nu får
jag opp och krypa och knaska och
gå." .....
'10 "Men om du är en riddare som
kommit hit i går ..... så skall du
intet gå förrän ljusun dag!" .....
'11 "Jag är fäl ingen riddare, fast
jungfrun tycker så ..... Jag är en
fattig fantegutt som kommit hit
igår" .....
'12 "Är du en fattig fantegutt som
kommit hit igår ..... så skall du
intet komma med livet härifrå!"
.....
'13 Och fantegutten ut genom
vindögat sprang ..... Förgyllande
kniven efter honom ut slang .....
'14 Och jungfrun stod i vindu,
hon skratta' och hon log ..... "Och
haver du min ära så har jag dina
sko" .....
'15 "Ja nog kan jag få mig ett par
pinnalappasko ..... men aldrig så
får jungfrun sin ära så god." .....
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