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1.  
Liden Kirstin hun lader sig omskære hår, 
- den lille - 
hun siger, hun vil tjene i dannerkongens 
gård. 
I en særk sover hun så lønlig. 

2. 
Hr. Peder han svøber sit hoved udi skind, 
så går han i højeloft for dannerkonge ind. 

3. 
"Her sidder I, dannerkonge, kær herre min! 
vil I have en liden smådreng?" 

4.  
"En liden smådreng den tjener os bedst, 
havde vi ellers rum til hans sadel og hest." 

5.  
"Hans hest skal hos min i stald(en) stå, 
i én seng vil vi begge gå." 

6.  
Det led til Vorfruedag i høst: 
liden Kirstin begyndte at trykke for bryst. 

7.  
Dannerkonge rider i blomstrende eng: 
bort' var hr. Peders smådreng. 

8. 
"Hør du, hr. Peder! hvad jeg siger dig: 
hvor er den smådreng, du flyede mig?" 

9.  
"Min stalddreng haver faret så underlig en 
færd: 
han kan ikke bære sit eget sværd. 

10. 
Min stalddreng haver fået så underlig et mod: 
han kan ikke spænde sin spore om fod." 

11.  
Hr. Peder svøber sit hoved i skind, 
så går han i højeloft for dannerdronning ind. 

 
12. 
"Her sidder I, dronning fager og fin! 
må en af eders møer gå til stalddreng min?" 

13.  
Dronningen aksler på kåben blå, 
selv monne hun i stalden gå. 

14.  
Dronningen ind ad døren tren, 
liden Kirstin rakte hende hånden igen. 

15.  
Dronningen slog ud kåben blå, 
(liden Kirstin hun fødte to sønner derpå). 

16.  
Dronningen svøber dennem i hermelin, 
hun bar dem i loftet for dannerkonge ind. 

17.  
Op stod dannerkonge, så højt han lo: 
"Hvilken fa mine svende kan føde slig to?" 

18.  
Hr. Peder han falder for kongen i knæ: 
"Min nådig herre! vil I nåde beté?" 

19.  
"Hr. Peder, hr. Peder, behold dit liv! 
du fæste liden Kirstin til din viv!" 

20.  
Der var glæde, og der var gammen: 
- den lille - 
hr. Peder og liden Kirstin de gaves tilsam-
men. 
I en særk sover hun så lønlig. 
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