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Hasse och Tage

Dum dum

Dum dum
Prinsen mf övriga p ev pous

Tro mig när jag sä-ger att du kan gå an Du ver-kar nor- mal
- pas att du in - te tyck-er det är fräckt Att frä - ga en sak

Schubert

och är väl frisk och kry Och
som bor de kla - ras opp Det

5
Dum dum

stop - pa strum-por det for - mo-dar jag du kan
finns väl in - ga pa - ci fis - ter i din släkt

hy
stopp,

Har rätt så fin
För då är det

och re-gel-bund-na tän - der
då ffir det fak-tiskt va - ra
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Askungen mf övriga p ev paus

Tro mig när jag
Hop-pas att vår

sä - ger att du är min prins
kär-lek - slå-ga dr så het

Att nu u - tan dig
Att var da-gens grå

blir värl-den tom och svart
för - kol - nar och blir stoft

Jag
och
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le - ver ba - ra när du
by - ter bort all li-vets

i min när-het finns, och
tri-vi - a - li - tet det

Sö - ker dig vart
drog- en doft

jag mig i värl-den vän - der
kring kär Jeks-käl - lan kla - ra

Du
du

Dum

ta - lar väl-digt tyd - ligt, och
ver-kar ren på krop-pen och

hå-ret är pryd-ligt Och tar man dig på lå-ret så
va-ken i knop-pen och tar man dig på sa-ken så

blir väl in-te du för - ban-nad
blir väl in-te du för - ban-nad

tempo

l.2.Tro mig äls- ka-de din röst är som mu-sik Ia he- la li-vets dans är som ljuv mu - sik
ritardando- a tempo

l.2.Tro mig äls- ka-de din röst är som mu-sik Ja he- la li-vets dans är som ljuv mu - sik

ritardando- a tempo

in - te du före-ban-nad

Du är
Du-
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Dum

ritardando- a tempo
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Dum

in - te särs - kilt mul - lig
lik - nar vill jae sä - ga

du dig
fak tiskt

men

nå - gor lun - da
rik - tigt mått - lig

li - ten men gul - lig
li-ten ack-le - ja

vad be - träf - far spri- ten, så

vad det gäl - ler spri - ten, såen

Och
Och

l.Z.Traj daj daj daj daj daj

l.Z.Traj daj daj daj daj daj

ter
du

skö
är

30
=ritardando

daj-daj daj-da da Tra-raj-daj-daj-daj daj raj-daj-daj-daj da

=o

daj-daj daj-da da Tra - raj-daj-daj-daj daj raj-daj-daj-daj da
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