
Friarevisa 
 

1. Tåcka flicka vill jag fuller ha, sa'n, 
som förstår te pyssla om mej bra, sa'n, 
som är redobogen 
följa mej på krogen 
och ta' sej en sup såväl som jag, sa'n 
- Hej å hopp, sa'n, lika gott, sa'n, 
inte gifter jag mej än så brått, sa'n - 
 
2. Ho ska vara vacker som en dag, sa'n, 
för jag tål ej någon skråbuk, jag, sa'n 
Alltid ren och snygger, 
nog att jag ä stygger, 
För jag själv behöver ingen lag, sa'n 
 
3. Ho ska vara aktus på allt vis, sa'n, 
laga om båd ko å so å gris,  sa'n 
Munter, kvick och fliti', 
uppe sent å bitti 
Aldrig steka ryggen för vår spis, sa n 
 
4. Om det skulle hända i en hast, sa'n 
att ho ger en slok ett ögnakast, sa'n 
Då ska ho besinna, 
att e tåcka kvinna 
blir för dylikt narri illa fast, sa'n 
 
5. Om jag kommer drucken hem ibland, sa'n, 
ska ho krusa för sin äkta man, sa'n 
Ta ner mat ur hylla, 



 
sköta mej i fylla, 
så att allting går mej väl i hand, sa'n, 
 
6. Fälle givs då männer, som fått horn, sa'n 
Höga kanske som vårt kyrketorn, sa'n 
Men ger ho mej tåcka, 
så adjö min docka 
Knäveln ger jag då mitt hjärtekorn, sa'n, 
 
7. Aldrig tål jag höra minsta knot, sa'n, 
all'ri får ho mullra mig emot, sa'n 
Utan lydig vara 
såsom fordom Sara 
Annars strax på porten och en fot, sa'n 
 
8. Kjersti lilla, om du själver vill, sa'n, 
uppå den kommision, hör du mig till, sa'n 
Annars tar jag Bolla, 
den får jag behålla, 
ho tar stryk å tiger ändå still, sa'n 
 
9. Narri ha du fälle nu förstått, sa'n, 
Narras får man fuller fast i smått, sa'n 
Ä du sinna bara, 
har då ingen fara 
och vi gifta oss å dä helt brått, sa'n 
- Hej å hopp, sa'n, lika gott, sa'n 
Inte gifter jag mej än så brått, sa'n - 
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