
Knalle Juls vals  (Ewert Taube)  Originaltonart A    

https://www.youtube.com/watch?v=fXGsT_RyaWQ 

3/4 
Här var det gran! Här var det gran!  |1 |1 | 
Den finaste i stan till dopparedan!  |1 |5 | 
Ensam ho står! Sista som går!  |5 |5 | 
Hundra hoggde jag i år!   |5 |1 | 
Pengar blir dä! Nu ska vi se:   |1 |1 | 
Jo, nittinie, ge mig trehundratre  |1 |5 | 
Kronor i år! Sista som går!   |5 |5 | 
Här drar kallt om ben och lår.  |5 |1 | 
 
Min lilla gran, så grön och fin,   |4 |4 | 
du luktar gott som terpentin!   |1 |1 | 
Vill ingen ha dig får jag la ta dig  |5 |5 | 
som rövat bort dig från skogen din.  |5 |1 | 
Min lilla gran, så smal och ful,   |4 |4 | 
kom ta en vals med Knalle jul!   |1 |1 | 
Här har du knallen med glada trallen |5 |5 | 
å han har penningar å häst i skjul!   |5 |1 | 
 
Kylan är svår! Vintern i år 
han kommer la till jul så vitt jag förstår! 
Här var det gran! Sista i stan 
Dagen före doppardan! 
Natten blir kall.. bra i så fall 
Att märra står i Pelle-Janneses stall! 
Havre är gott! Hö har hon fått! 
Jag la dit en extra tott! 
 
Min lilla gran... 
 
Snart kör la vi, hem till Sofie, 
Här här blev det längre än det brukar att bli 
Jag har fått nog, slutar mitt knog, 
Hinner inte gå på krog! 
Nu, tror Sofie, sitter han i 
mjuka soffan och serverade blir 
Av servitris, men som surpris 
Kör jag nykter hem precis. 
 
Min lilla fru, du är så söt! 
Nu är det jul…. Du kokar gröt! 
Du höll på knallen med glada trallen 
när alla trodde han var ett nöt! 
Min lilla fru, vi kommer snart! 
Nu kör vi hem, jag vill ha mat! 
Å här är grana, om de vill ha´na, 
Å här tre-hundra kronor som jag spart! 


