
Det var en gång en sjöman...

...med mössan käckt på svaj.

Han hette Axel Öman

han hade blå kavaj.

I kärlek rikt begåvad

hans älskling hette Maj,

hon var förut förlovad

med en som var malaj!



Se, svarte Rudolf han dansar...

...han böjer sin nacke och ler

han tänker på stormande nätter

i Amsterdams glädjekvarter.

Han drömmer om flickornas kransar

om svävande bruna ben

vid stranden av blåa slätter

vid Samoamånens sken.



Refräng:

Uppå havet vågorna gå

uppå himlen stjärnorna stå

barometern den faller

och seglen de slå

Atlanten är böljande blå.

Min far, han har...

...en halvliter brännvin kvar

min mor, hon tror

att hon ska få nya skor!

 Det är våren, det är våren...

...som har kommit igen

och med den kärleken.

Det är våren, det är våren

som har kommit tillbaka igen!

När vi varann i portarna krama

och katterna på gården jama

Då är det våren, då är det våren

som har kommit tillbaka igen!



Alternativ:

...min mor hon tror att jag ska få en liten bror!

...min mor hon tror att fan uti flaskan bor!

Staffan var en stalledräng...

...vi tackom nu så gärna.

Han vattna´ sina fålar fem.

Allt för den ljusa stjärna.

Ingen dager synes än,

stjärnorna på himmelen de blänka.


Blott en dag...

...ett ögonblick i sänder

vilken tröst evad som kommer på!

Allt ju vilar i min Faders händer

skulle jag som barn väl ängslas då?

Han som bär för mig ett faders hjärta

o, han giver ju åt varje dag

dess beskärda del av fröjd och smärta,

så av möda som behag.



En sjöman älskar havets våg...

...ja, vågornas brus.

Hör stormen skakar mast och tåg,

hör stormarnas sus!

Farväl, farväl, förtjusande mö

vi komma väl snart igen!

Farväl, farväl, förtjusande mö

vi komma väl snart igen!

 Med en enkel tullipan...

...uppå bemärkelsedan jag har den äran,

jag har den äran att gratulera!

Det har blivit populärt och är så välment och kärt

så jag är söker att innan kvällen det kommer flera.

En liten blomma så här planterad

uti en kruka kan säga mer

än Orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer.

Så med en enkel tullipan uppå bemärkelsedan

jag har den äran, jag har den äran att gratulera!




