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De skic ka- ef ter- Hen ne- med fem ton- Ge vär.- De skic ka- ef ter-
Och Un ger- svä- än- lö ser- det rö da- guld band.- Och Un ger- svä- än-
Nå, kära min Un ger- svä- än,- knyt in te- så hårt! Nå, kära min Un ger- -
Åh! un ger- svä- än- dra ger- det rö da- guld band,- Åh! un ger- svä- än-
Åh! un ger- svä- än- väx er- båd' sma ler- och lång, Åh! un ger- svä- än-
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Hen ne- med fem ton- Ge vär.- Åh! vill du mej nå ge,- så har du mej
lö ser- det rö da- guld band.- Så has tigt- den Jung frun- åt sko o- gen-
svä- än,- knyt in te- så hårt! Jag haf ver- ej tä änkt- att ry ym- ma-
dra ger- det rö da- guld band.- Så bin der- han det om kring- Jung fru- ens-
väx er- båd' sma ler- och lång, Der fö- re- så är Han så stolt i sin
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här. Åh! vill du mej nå ge,- så har du mej här.
sprang. Så has tigt- den Jung frun- åt sko o- gen- sprang.
bort. Jag haf ver- ej tä änkt- att ry ym- ma- bort.
arm, Så bin der- han det om kring- Jung fru- ens- arm.
gång, Der fö- re- så är Han så stolt i sin gång.

a f
f k ks ks kt kt

k
t d ks ks k

t k
s k
t k

(5)J


