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Epistel nr 42

C M Bellman

Ran ca-lad jag spår och tror, ör-hand hår Du, Moll-berg tror, knäpp av lju-scn. Du skall fri-a-

ro-på tri-4 kä-ra b,rorl Klö-ver äss, gu - tår b€ - kflm, tu-arf tri-arl skål min r,än! Kung-en högs! ör

hrig-sta or-det, tmmf i bor-det! Sag Du den? Sö-tas-te mor Wing-rnark, mor Wing-mark,

stick ö - ver me-ra klö-ver, me-ra klö-ver, me-ra klö-ver iinl
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kå-ra äss, tar bo - käryL fu-an, mir vän!
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REI{ CALAD

1.

Ren Calad jag spar och tor
Förhand har Du Mollberg bror
Kniipp av ljusen, Du skali fria
Ropa Tria!- Kåira bror
Klöver äss gutår, bekiinx
Tuan" fian, skåI min v2ih

Kuagen höS"t, ftir högsta ordet
Trumf i bordet, såg du den
Sötaste mor Wingmark,
- mor Wingmark stick över
Nlera klöver, mera klöver
Mera klöver iin.

2.

Ulla k}ädd i gratt och grönt
Med sin liwock lyser skönt
Halsen med ett piirlband randas
Bröstet andas, vitt och skönt
Hur står spelet?- Spela dul
Ruter fora, k1över sju
Kungen, damen, femman, sexan
Tvi den häxan, - Hjerter fru
Gråt inte bror Mollberg,
Vad hjelper Du §uter
Mera ruter, mera ruter
Vem skall bianda nu?

J.

Spader knekt, nå det var bra
Bums den ville Uila ha
Ässet foll ej, det var feiet
Lät si speleq - hvad vi ha
Nej stort tack - ftrlåt jag ber
Skål!- Låit iisset falla ner
Minns i florrgar, vad calader
Mera Spader, - Spader mer
Ruter, mera ruter,
Lät hjerterna damma
Stramma! Stramma! Strammal Skamma
Syster Ulla ger.
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