
Hör hur västanvinden susar...

...se hur härligt majsol ler,

hör, hur bäcken muntert rusar

inga bojor finnas mer.

Ser du sippor små, hör du lärkor slå

sina drilla högt mot himlen blå.

Ack, hur tiden går, nu är åter vår!

Välkommen härliga vår!

Sov, du lilla vide ung...

...än så är det vinter

än så sova björk och ljung,

ros och hyacinter.

Än så är det långt till vår

innan rönn i blomma står.

Sov, du lilla vide

än så är det vinter!

Här kommer lilla Ludde...

...hå hå ja ja,

bärande på en kudde

hå hå ja ja

Här kommer Luddes mamma

hå hå ja ja

bärande på det samma

hå hå ja ja!




Uti vår hage där växa blå bär...

...kom hjärtans fröjd

Vill Du mig något så träffas vi där.

Kom liljor och akvileja

kom rosor och salivia

kom ljuva krusmynta,

kom hjärtans fröjd.

Flickan i Havanna...

...hon har inga pengar kvar

sitter i ett fönster

vinkar åt en karl.

Kom, du glade sjömatros!

Du ska få min röda ros.

Jag är vacker, du är ung,

sjung av hjärtat sjung!


När det våras ibland bergen...

...får jag komma till dej då?

Och på nytt få läsa sagan

uti dina ögon blå.

Alla skogens fåglar sjunga

och vår lycka finnes där,

när det våras ibland bergen

hos den vän som jag har kär.



Små fåglarna i skogen...

...de sjunga var dag

små fåglarna i skogen

de sjunga var dag.

//: Att du och jag, min vän

skulle varandra få

ha ha ha, nå nå nå

så kan det gå! ://

 Jag gick mig ut en afton...

...uti en lund så grön,

jag gick mig ut en afton

uti en lund så grön

där mötte mig en flicka

så fager och så skön, skön, skön,

där mötte mig en flicka

så fager och så skön!

2. Hon lovade mig sitt hjärta...

3. De banden som vi knöto...




