
Maj på Malö...

...vackra Maj,

dej vill alla böljor smeka,

när du kommer i din eka

och förtöjer den på svaj.

Hoppar i land, smidig och grann

blåögd och brun med små, små fjun -

på ejderdun vilar du i mina drömmar,

flicka från Malö strömmar.

Flicka från Backafall...

...briggen Tre Bröder

kryssar i kväll i Karibiska sjön

Medan en landvind från kusten i söder

stryker som sunnan där hemma kring ön.

Luften är kryddad av tusende salvor

men jag ger bort dem varendaste en

mot att få vandra bland Backafalls malvor

allt medan månen går vakt över Ven.



Det var en gång en flicka som hette Josefin...

...Josefin -fin -fin, Jose- Jose- Josefin.

Den enda skatt hon ägde

det var en symaskin

symaskin -skin-skin

sy ma- ma- ma- ma- maskin!

 När det våras skickar jag till dej...

...tulpaner från Amsterdam

jag ska skicka varje dag till dej

tulpaner från Amsterdam.

När vi ses igen så får min vän

tulpaner från Amsterdam.

Gula, röda ska dom glöda

jag ska svara och förklara

det som inga ord får fram

med tulpaner från Amsterdam.



2. Hon hade ock en fästman som hette Jonatan...

(och han var inte fager, men hon var likadan)

Bättre och bättre dag för dag...

...bättre och bättre dag för dag

bara glädje hjärtat rymmer,

strunt i sorgerna och alla bekymmer!

Om än stämningen är svag

så sjung med välbehag.

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!

Det blir bättre och bättre dag för dag!

Kan du vissla, Johanna?...

...Ja visst kan jag det!

(vissling)

Det var bra, lilla vän, vi tar om´et igen!

(vissling)

Och Johanna hon visslar nu hela dagen lång,

då kom från svenska hjärtans djup

en enkel samfälld sång:

Kan du vissla, Johanna, ja visst kan jag det!

(vissling)



Ingeborg på pottan satt...

...satt där både dag och natt

satt där hela veckan ut,

men på måndan tog det slut!

Ingeborg, det växer över,

det växer klöver på pottans kant!

 Bröder viljen I gå med oss...

...bröder viljen I gå med oss,

bröder viljen I gå med oss

uppå halta Lotta skrog i Göteborg!

2. Femton öre kostar supen....

3. Varmed skola vi betala...

4. Jo, med kyssar skola vi betala...




