
160. Sissa 
 

1. "Kom min lilla Sissa, du, 
gör vad jag begärer! 
Vill du bli min lilla fru? 
Vet att jag är kärer 
Jag vill ge dig hanskar, bok, 
tro mig säkert, det är nog 
Kärlek är som våller, 
att jag av dig håller 
 
2. Jag vill ge dig hus och gård, 
gryta, potta, panna, 
getter, kor, ja svin och får, 
silverstop och kanna, 
silver, guld i överflöd, 
kjortel av skarlakan röd 
och, det skall du märka, 
kammarduk till särka 
 
3. Jag vill ge i brudeskänk 
och till morgongåva 
silverbälte, silverlänk, 
det vill jag dig lova 
Du skall ock få säteri, 
endast du vill älska mig 
Du skall nog få mera, 
det skall jag hovera 
 
4. Du skall få mitt hjärta me', 
som av kärlek brinner, 
och en son uppå ditt knä, 
när så långt jag hinner 
Dotter ock, om jag förmår, 



lovar jag inom tre år 
Kan du mer begära, 
Sissa lilla, kära? 
 
5. Om du vet vad kärlek är, 
tror jag ock du blev' kär 
Vad att vara gifta 
och hjonelag vill stifta 
Du, min lilla söta tös, 
var nu inte tvär och bös! 
Du, min flickejänta, 
låt mig inte vänta! 
 
6. Hollänsk damast, triumfant 
skall du få till kläder 
Du skall bliva så galant 
som trots dina fäder 
Piga, dräng skall stå på tå, 
göra allt vad de förmå 
Alla skola springa 
liksom de hade vingar 
 
7. Söta Sissa, säg ej nej! 
Jag har långe bidat 
Skall jag stackars gå min väg, 
nu sen jag har friat? 
Jag må fälla tår på tår, 
om jag inte dig nu får 
Döden blir mitt vissa, 
om jag ej får Sissa» 
 
8. »Nå, min lilla goda Pär, 
är det ditt allvara, 
att du är så hjärtligt kär, 



då är ingen fara 
Förr än du skall dö därå, 
skall du mig visst gärna få 
- Jag vill ärligt lova 
alltid hos dig sova 
 
9. Gå nu till min far och mor, 
säg dem dina tankar, 
att din kärlek är så stor! 
Jag vill inte slanka 
Om de säga därtill ja, 
käre Per, då blir du gla'» 
- »Ja, min docka lilla, 
neka vore illa» 
 
10. »Ack, min Pär, du är så glad! 
Jag är rent betagen 
Jag kan inte stå emot, 
känner mig helt slagen 
Fast det ej är goder ton 
hava kärleksattraktion, 
hjärtat börjar picka 
i mig arma, flicka» 
 
11. »När skall då vårt bröllop stå? 
Säg, mitt lilla hjärta! 
Kom, och lindring skall du få 
av Pär uti din smärta! 
Nu så stillas all vår nöd 
och jag vill intill min död 
ligga vid din sida. - 
Tack, o himmel vida!» 
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