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tæn - ker nok, de mær - ker, jeg
ræk - ker mig på tå - en og

ggr dem in - gen - ting.
hol - der på mit vejr.
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tæn - ker nok, de mær - ker, jeg
ræk - ker mig på tå - en og

gør dem in - gen - ting.
hol - der på mit vejr.
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5. For ræ - ven han

Carl Nielsen-sange

de, 

--

5. For ræ - ven han de, og dren - gen

5. For ræ - ven han

5. For ræ - ven han vil bi de, og dren - gen sam - le bær. Men

5. For ræ - ven han de, og dren gen

5. For ræ - ven han de,

bær.

og dren - gen og dren

og dren - gen sam - le Men in - gen skal få

sam - le bær. Men skal få vi de, hvor lær - ke - re - den er.

de, og dren - gen sam - le bær. Men skal få

skal få de, hvor lær - ke - re - den er.

sam - le bær. Men in - gen skal ta vl de, hvor lær - ke - re - den

sam - le bær. Men skal få de, hvor lær - ke - re - den er. _

biviI

bi

hvor den er.

Udsættelsen af vers 5 er ment som en kontrapunktisk spøg:
$emme 2 og 4 holder sig strengt kanonisk til melodien,
medens de gvnge synger melodien (eller dele af den) i 3
andre tonearter. Hvis arrangementet er for svært, kan man
jo holde sig til arrangementer på side 136.
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