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©same.
I

Sag ftob for fpcgeln för att famma oc.
2.

Sag ar fa ting, win Mob få f»et, oc»
3.

(5n gang fab’ $ran$ till (Siam: oc.
4.

SReb w^efet brut bu lofwat mig, oc»
5.

^licfaî fyöi ()Wab ^änbe nbfs: oc»
6.

SReb Sulwa, inwib Fållans fpegelttwb, oe.
7.

Sen ålbrtga SlicFan.
Sag pinner fnart till fewti âr, oc»

8
$om, flöna fltcfa, walfa web wig, oc.

0 f a y û
I'etfr J^f6e«iu#

18 87.



I,
5^»g floD för fpegeln, för atf famma ^Bîttc 
langa, långa bruna bår; Sften meD Detfam* 
nia infom Ranima, Ddj faD’: "öu jemr rciD 
fpegeln flår!’’

2. Dd) bårct fmaöabe firing barmen, 3 tå* 
rar flöjabe® min blicf, Dd) meb min jittra up* 
på armen £5ebtöfn>ab jag till ängen gicf.

3. £>er tillrabe, i fFngb af alen, £>en ffa* 
ra fällan® filfmmår; ”4?dr”, tånfre jag, "i 
lugna balen, 53u fàfert enfam mara får.3'

4. "Dm Du blott ej dr följb af îEJîamma, Æan 
Du i fållan fpegla Dig!" 3ag faDe . . Jj)u! od) 
i Detfamma 3°3 $6rbe någon bafom mig.

5. *'§fcf! — mar c} råbD, fértiufaritina ? 
9>å åtigeu albrig SDîamma går: SDer fan man 
bara blommor ftntta, §afl man, font Dig, Dem 
fållan får?"

6. (£n fugling fîoD, når jag mig mdnDe, 
gramfér min blicf få unbcrfFön, ©?en me! 
t)6r enbafl, f)mab fom ()ånbe: fjan 6aD mig om 
fin bittarlôn.

7. görrotrrab gaf jag bottom banben, ®rn
ljöljbe $eta fpjjar® jlröm : DarraDe od) mi*
jtc onb«nf «§an mar få öm, få öm, få öm!



8. mun/’ ban faDe, ”bår belåna, $ltt 
jag big funnit Penna gång: 3Xnf låt ofj bpto, 
émnia fFena! 0if mig en fpfj, Du får cnfång!”

9. .f)au mot fîtt bröfi mitt f)ttfn?uD (tåDDe, 
©å fåll jag i buns famn mig fann; 3a9 fån« 
be, bur mitt inre glèDDe, JjanS mun på muta 
låppar brann.

10. ©c’a flång ^au, od) får hmarje mifa (5n 
fpfj bau foröraDc af mig, Od) tvilie jufi få l)dr 
beroifa ®îig mara flPplbig Den åt jtg:

iii ”2iffom en ton Den anDra följer, ©å båi 
ra foliar följas fort} 2Den ena jtg ei låtigre bål* 
jer, $in, tills Den förra flittgat fcartl”

t a. Jjwr manga mifor, act, f)ur många, ®en 
liüa wacfra gofjen Fan; ijblauö öcm fann i<>9 
iiM.a tånga, 55}en alla jag fä fföna fann.

i 3. ^ocf bör man alltiö aftfant wara, Dd) 
båren, fpfirar! matningen: "IDen förfla fps* 
fen bår man fpara, Ü)îan ger bort tufeuDe i 
ten!”

2.

^jag år få ung, min bfob få Ijrf, ^ag år 
blott femton år, Od> båttre ej, du fpjja met, 
UJîeu fi)f?ar alDrig får: Dd) år min jîiefa ån 
få får, ©å tror jag att fårgjorDt Det åt, 
îg jag må långta alDrig få, SKen fojjar får 
jag ej ånDå.

?.. QBår grannas $ifen åt få goD, ©å roac* 
fer font en Dag. 3afl bårom Dagen fatta rooD 
£)é famntog henne, jag. 9Jîen, arf! uti Defj 
fårflåDebånD €n fnappnål ftarf mig uti (jatib,



Dd) jag ffre? ltd, tt) blo’tt font ur, Dd> meb 
war fnjjntng bier bet Mat.

3. (Sn tat] nui) f;6n jag benne fåq* 4)on 
mar fâ 6m, fa marin, Out ft)§en bab jag, cd) 
fira.rt låg Dmfring be§ bales min arm. Jjeit 
fpetfabe fît* rofennumb, 9J£cn fram font fabrenS 
arg a bu»)?, fOîig rafaubc t beuet bee, Dd) fçjjeti 
glömbe« af förtret.

4. Su Bag jag i mitt offulb fatt,'©tratt 
utanför Dc§ börr, 33ef? flföna l)dnter ftcf jag 
fatt, Dd) mille nu fom förr. 33 å framfem 
balligt [jeunes far, ©om bafom bérren efebb mar; 
Dd) filtret bfef preciji fom ntjjj, 5ltt jag ftcf 
manbra uran ftjf?.

5. 335 jag gicf ber forbi i går, åjott fnf* 
ta fabe mig: 3 qmåfl mitt féttfice öppet flår, 
Dd) bå tag mdtttar big. 3a3 Fmumer far cd) 
full af bepp, SJîet maggen refer (legen epp, 
SKen bett brafi unbér mig itu, Ddj ftjfi ftcf jag 
ej beller nu.

6. Ddj få bet alitib meb mig går. SOBifh 
år jag glab od) ung, 9J?en om ej fnart en fofj 
jag far, 0a blir min lefnaD tung. 0àg ni, 
fom f)a’n mitt ööe fport, Jproab bar jag fcac» 
Fare gofje gjort, 21tt ingen mill förbarma fig, 
Dd) mara gob od) fnfja mig?

3,
gång fab’ gratis till Clara: "Dm jag be» 

gdrbe bara (£u ftjp, ftcf jag ben? fàg”: — ’’(£tt 
en ft)!?’, bon I)ikbc3 fmara ; ”^Üîej, ”goba 

goefeî nej.”:,;



9. ”gor au ei Tottlés «'öbo, 2åt «it ölicf 
férfrora, V'tt t u t>) l;atof me.j !” —- ”<£u blicf, en 
blief”, î)ou hérücs fmara: ”Jïet, goba gofe! nej.”

3. ”iutut en bon juin Clara ! ©c’a t|all bu 
frétât) »vara; ©if fernen bå åt me} ”—it big! 
at big, fjon Ijôrbes fm ara: ”Sfïej, bafia'gojje nej.”

4.
SDieb mtjcfct prut bu leftvat mig %\và fpfjar 

— gif mig millioner. 2lcf!låt bertill begmåma big, 
5lf eftm'iMjanbe refoner,

a. %i) itdr tvi måra fpfjars tat 4?mar fhmb 
pâ betta fâtt férfiora, ©à fï'ola eitbffa od) foc« 
ta! Xiü (lut fît* ràfnefonft forlorn.

3. ^Jîeb rpftet, annars albrig tpjî, ÇJïau bâ 
få fingt ffaH gå till måga, 2(tt benna firing ej 
fan jaga, J£>ur många gånger bu mig fgfjt.

5.
^licfa! l)ör fjmab fjånbe ttpf': Unga 3>oris, ett 

iiecbinna, J^unbva lamm jîg mille minna 2lf ftn 
(}erbe för en fpfj.

a. iJtågra bagar långre fram, (@dg, l)mem 
funöe fåbant tdnfa)/ SDiåfte 3Doris ijonoitt flfåttc 
fa djunbra fpjjar for ett lamm.

3. ©e’n om några bagar ånn’, OMbb att jtg 
forgåten finna, gir en fpjj nu mår (ferbittna 
©fdnfte !)ttubra lamm igen.

4. it er någon bag forgtcf, £uub ct# ffjorb



freu reifle måga gör tu îgfj — nun grpmma plå; 
ga! 2ife öcn föc initt ftcf.

6.
^J^eö Quinta *»wtD fåflanö fpegetrunb 3a9 tn; 

f«ra fatt, tn frcrrlig oftonfhtnö, ©clana log på 
öunfla frtmlens grünt), SfteD €ppriö bliöo flierna 
i förfrunö. !Då fïég ett trotftqt fr« från når ni; 
fl« lunö Dcfr fårabe min ^ulmaö frulba uwnD.

2. 3«»1 0<5nf uppå mitt fnä. 9fteö fromma 
ljut) 3ag 6aö till frelfans tmöemtlfa ©ub Sitt 
frei« fmttllna låppens purpurfutb, fKeö fînnriP 
funjïap *t mtu qmalöa brttö. gran luuben fr ro if; 
lanDe i qmåUenS (Fruö, ©trap tröfiligt böröes, 
bejja flora tjut».

3. tOieD Ijonungfcfötma enta'I Pu förmår 3itt 
Idfa fmefanöe fcefj frutra får. £>å ]leq i ögat 
milbt en glåöjetår Ititl forgena Bul*51« famnanöe 
jag aår (Stt fp§ utaf min trogna nutnö fron får, 
Ccfr flrap frlcf frelaöt benne« purpurfår.

T.
3«8 frinner fnart tiü femti år, fAPert ej

nuc någon friare får ; COîen frmab mitt frufrouD 
mefl gör ferpöb: 9)îin fàqring år o(!Pe!ee flpöö. 
3 fotöna öar frur roligt Det mar, Sitt frlnma 
befifaö af frmarjc fart ! Oîu fe öc mig e) mer 
meb freg&r, gafiån tag nuD grannlåt mig ffår. 
$11 fpnflen« tiiifrjeip mill ej förflå Slit mer nå= 
gen friare få.



а. %-f! ndr jail min« fcc fAfia Sr, ©ont 
j«g framlefbe i ungDomen# mar: J)n>ar ungfarl 
fabe mig öS något grannr, fBfeb många fma bjer* 
tan tiO pant. 353 mar jag npcEfulI, mulen od> 
tmdr, Ülu far jtt jag fitta enfant bdr — SBteD 
minnet blott, ocb ångten gmar, §ajl bet mitt 
alfware Då iefe mar. Q?u Sr Der Put meD «Ht 
friert Od) jag får mifjt ogiftet bit.

3. 3“fl min« en Dag få fcöjDcfuß, SDS begâf* 
maD jag bief meD febja af gulD. e$öt mig 
Det ej få omanligt mar, Sitt friaren gSfmormig 
6ar. tdnfte mig emigt eit goßene tiû, 3«9 
Dtjrfabe Ipcfan, font mar mig få bliD. Sften fjmilfet 
fmef — nu dr Det förbi' £>é jag fan ej meta 
fåDant få p. 5tf alla Dem, font offer mig öar, 
Jpat jag ej en enba mer gmar.

4. fBlanD Pere mat en unger.fmen litgfmi» 
litåren, font oef mar mitt mdtt. $an fppte mig 
ömt, od> trpefte min f)önD, @«mt gaf mig mdl j¥dn* 
fer töfanb. $>å gtcf Det på Det manliga fått, 
ÇÛïeD l)onom mar lifmet få lugnt od? fa Idtt. 3 
fdr'efsdoDer Dagen framgief, 33emi« jag fe&an 
Deruppå pcf. 2>a8 tånfte mipt l)an$ mafa få bli, 
«Dien Det dt afltfammanö förbi.

5. SDleD en liten ofpnlig, lagfjaltet fprdtt 
SBar tiDett få nojfam, od) idtt, 21» ft)pa pan 
ntig öfmaDe neg, gaji fyan mig entp&et 6eDre§ 
— D, bmar gång jag mil! tdnfa DerpÄ, ©litt 
tålamoD miß mig Då förgå! 9lå, nå, jag får 
mifjt ogifter bü. ^ÇôrDôntôt ! au jag Der ffuße 
få p, 4>ur ttlfmen fan i fårpdlfen bo. ©ttb nå* 
Dcben, farlat mil! tro!

б. fårab font ur benna prtb, ©ePdt 
att ej göra meD fårlefen frtD; ®î«tt Denn® flfalf



få tifïig ocf> mig, ©aart flutaöe Detta wart frig. 
^)0ö mig anmålte ftg trenne friare, ©ont nttg 
fpflc få mpcfet ifrigare. $5-rg gjorbe allt att 
få mig en man. 2fc? fltefor! om ni tåtifte 
tbfanD, ^>maö qtual Det år att gåcfaD få 61i, 3Då 
gicf wifjt begäret förbi.

8.
^ont, j?åna fTicPa, »alfa nteD mig, roaffa meb 

mig Xro&eten |ïaH Du ftnna f)os mtg, fut» 
na §oö mig

2. SOîitt uti Danfen gtf mig en fpjj, gif mig 
en fpfj, :,: 0 Ijmilfeu fdttf)et gaf &u mig »#, 
gaf Du ntig npfj

3. 50u ger 61ott en, jag ger Då twå, jag ger 
bå troå ©å bör nu banfen alltib få gå, 9UI* 
tib få gå :,:

* *
*

©par på bin fårfla fpjt, min ffiefa, odj mins 
min förmaning! £Get, att Du tufen ger, når Du 
Den féïfîa |)ac gett.








