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__ liten söt och rar, 
liknar både mor och far. 
Ögon strålar munnen ler, när 
man lilla __ ser. 
 
Jag har ingen vers jag kan 
hitta på, 
men tänk på mig nån gång 
ändå. 
 
Älska, ära lilla Mor och gör, 
som hon Dig ber, 
Vad dig nytta vet hon bäst 
och goda råd jag dig ger. 
Vänligt henne svara, 
smek ibland din rara, 
goda, kära lilla mor, 
som lycklig mot dig ler. 
 
Var flitig som en myra, 
så får du ingen fyra. 
 
När du plockar dina blom-
mor, 
plocka en åt mig. 
När du räknar dina vänner, 
räkna även mig. 
 
Tre ord till dig, 
förglöm ej mig. 
 
Jag är en lustig Kurre jag, 
som skriver på ditt sista blad, 
och vill du veta vem jag är 
så skriver jag mitt namn så 
här. 
 
Lär dig livets stora gåta, 
älska, glömma och förlåta 
 
När liten Svala flyger 
där uppe i det blå 
så tänk på vännen __ 
nångång då och då. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Glada dagarmycken lycka, 
det min önskan är. 
Du må dock ej illa tycka 
fastän det så enkelt är. 
 
__ du är liten än, 
så munter, glad och yr. 
Och inga sorger haver du, 
blott skolans små bestyr. 
 
Jag önskar dig lycka, 
skor som ej trycka. 
Inga bekymmer, 
ljus när det skymmer. 
 
Det finns pojkar i flera dussin 
och alla söta som färska rus-
sin. 
Men tro ej alla som för dig 
buga 
ty vackra pojkar kan också 
ljuga. 
När du på livets stig 
möter en gosse som friar till 
dig, 
säg inte nej kära du 
tänk så roligt det är att bli fru. 
 
Var som sparven kvittrar 
också en mulen dag. 
Ont lynne allt förbittrar 
men glädje ger behag. 
 
Du bad mig skriva, jag lydde 
dig. 
Men det blev blott, förglöm 
ej mig. 
 
Livet går i kors och tvärs, 
så går även denna vers. 
i livet är det bästa stöd. 
 
Må din levnad bliva solig, 
och din gubbe fet och rolig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Var hemmets solsken du och 
sjung, 
liksom en fågel, fri och ung. 
 
Klöver och timotej, hopp 
över 
och kom till mig. 
 
Sol ute, sol inne, 
sol i hjärtat, sol i sinnet. 
 
Förglöm ej blomman, 
förglöm ej mig. 
Förglöm ej vännen 
som älskar dig 
 
Lilla __, mammas vän, 
trippar glad från skolan hem. 
Väntar sig en kaffetår, 
som hon av sin mamma får. 
 
Tala är silver, 
men tiga är guld! 
 
När du blir sexton, sjutton år 
och till din byrålåda går, 
så tänk på __ token, 
som skrev i minnesboken. 
 
Tänk på mig en mån-
skensnatt, 
när du lockar på din katt. 
 
Jag tänkte plocka blommor 
och binda dig en krans, 
men marken var så frusen att 
inga blommor fanns. 
 
 


