
Til  Freidigguttens dame 

 
Mel: ”Gråt ikke jenta mi –” 

 

Hver Freidiggutt bør ha en pikelill 

for ellers blir livet for trist – 

som under en kamp sender ham sitt smil 

og gir ham den såkaldte gnist 

Det hjel-per ham –til sist: 

 

Refr.: Smil litt da jenta mi 

det er Freidig som vil seire her. 

Smil litt da jenta mi 

jeg en Freidiggut har deg jo kjær. 

For i idrettsdysten 

så tenker jeg 

bestandig bare 

på Freidig og dig. 

Derfor 

Smil litt da jenta mi 

en Freidiggutt 

han seirer sikkert tilslutt. 

 

På ski og fri-idrett vi seiret titt 

-jenta var stolt av sin gutt. 

Men fotballavdelingen gikk det skitt 

her manglet vist gutten din futt. 

Vi nyn-ner dog – tilslutt: 

 

Refr.:  Gråt ikke jenta mi 

du skal se vi skal seire igjen. 

Gråt ikke jenta mi 

vi skal vise dem at vi ”kain spenn”. 

Ja for fotballgutten 

han vil, og kan – 

så mist ei på slutten 

din tillid til ham. 

Derfor 

Smil litt da jenta mi 

en Freidiggutt, 

han seirer sikkert tilslutt. 

 

Og derfor min pike bør her tilslutt 

Freidig en takk vil dig si: 

For inspirasjonen du gav din gutt 

og kraften til å henge i 

Vi der- for stem-mer i : 

 

Refr.: Smil litt da jenta mi 

for du seirer jo altid tilslutt. 



Smil litt da jenta mi, 

dig jeg takker for kampmot og futt. 

For i livets stevne 

du vandt tilslutt, 

ved en kvinnes evne 

over en Freidiggutt. 

Derfor 

Smil litt da jenta mi 

en Freidiggutt 

du vil erobre tilslutt. 

Arrangert  ved  Papirhanen. 

 

 

Fotballen. 

 
Det er så koselig med denne ballen 

som triller rundt og farer hit og dit. 

Det hender publikum får den i skallen 

når den beslutter seg å spøke litt. 

Vi sitter anspent som på spisse nåler 

når den tar kursen sin den rette vei, 

og hjertet hopper i oss alt vi tåler- 

nå går’n i nettet gett, å hei, å hei ! 

 

Den møter skoen til den venstre backen 

og får et kraftig trykk i trynet sitt. 

Det blir forfjamselse i løperrekken – 

mens ballen snur seg må den smile litt. 

Den vil nok erte oss litt denne gangen, 

den hopper lekende på banen opp 

og indre høyre skaller den i stangen. 

Vi ble så redde  - men det gikk da godt. 

 

Den blunker skjelms til lille guttepjokken, 

som  bakom målet ivrig kiker på, 

og mens vi kommer oss av siste sjokken 

sier ballen til seg selv som så : 

”Jeg har et hjerte og her under læret, 

men får kun puff og spark til hver en stund. 

Vi burde lære litt utav det derre. 

at alt den sparkes er den like ”rund”. 

 

 

 

Bo-Bu. 

 

 

 
 


