
Jag är torpare jag å jag har det så bra...

...ja ligger på soffa för så ska de´ va´

å gräse´ de´ växer å rågen han gror

sätt på pannan mor, sätt på pannan mor!

Hå hå ja ja, hå hå ja ja,

hör va dä blåser i träa i da´

hå hå ja ja, hå hå ja ja,

dä blåser i träa i da´!



Ju mer vi är tillsammans...

...tillsammans, tillsammans,

ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli!

För dina vänner är mina vänner

och mina vänner är dina vänner.

Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli!



I sommarens soliga dagar...

...vi gå genom skogar och hagar

på färdens besvär ingen klagar

vi sjunga var vi gå, hallå, hallå!

Du som är ung kom med och sjung

och sitt ej hemma slö och tung

vår sångartropp han gångar opp

på kullens allra högsta topp.

I sommarens soliga dagar

vi sjunga var vi gå, hallå, hallå!


Vi gå över daggstänkta berg, fallera...

...som lånat av smaragderna sin färg, fallera,

och sorger har vi inga,

våra glada visor klinga,

när vi gå över daggstänkta berg, fallera!

De gamla, de kloka må le, fallera

vi äro ej förståndiga som de fallera.

Men vem skulle sjunga om våren den unga

om vi vore kloka som de, fallera!



Litet bo jag sätta vill...

...gård med trädgårdstäppa till,

liten åker till att grava

vill jag uppå landet hava,

huset utan vank och brist -

fyra rum och förstukvist.

2. Ladugården lagom stor...

3. Gröna ängar, gödda fält...


Fjäriln vingad syns på Haga...

...mellan dimmors frost och dun

sig sitt gröna skjul tillaga

och i blomman sin paulun.

Minsta kräk i kärr och syra

nyss av solens värma väckt

till en ny högtidlig yra

eldas vid sefirens fläkt.



Min hatt, den har tre kanter...

...tre kanter har min hatt

och har den ej tre kanter

så är det ej min hatt!


Vem kan segla förutan vind...

...vem kan ro utan åror

vem kan skiljas från vännen sin

utan att fälla tårar.

Jag kan segla förutan vind,

jag kan ro utan åror.

Men ej skiljas från vännen min,

utan att fälla tårar.




