
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 .................... 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 ................ sin färg, fallera,

och sorger har vi inga,

våra glada visor klinga,

när vi gå över daggstänkta berg, fallera!

Fjäriln vingad syns på Haga

mellan dimmors frost och dun

sigsitt gröna skjul tillaga

och i blomman sin ...........

Minsta kräk i kärr och syra

nyss av solens värma väckt

till ennyhögtidligyra

eldas vid sefirens fläkt.

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla .....................
Stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå ................. å ja
å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå ..................
Där mötte hon mig en morgon så klar
då sola ho sken på himmelen så rar
å vacker som ljusan dagen hon var,
mitt hjärte vart tog du vägen?

Blinka lilla stjärna där

hur jag undrar vad du är!

Fjärran lockar du min syn,

lik en ......................... i skyn.

Blinka lilla stjärna där

hur jag undrar vad du är.

Rättsvar:paulun
Rättsvar:diamant

Morgonsolen redan ..........
högt på blåa himmelen,
lilla fågelnglättigt sjunger
från singren igen.

Rättsvar:strålar

Morgon mellan ..........
klara bäck och flod
sorlande mot hällen
sjunga: Gud är god, Gud är god.

Rättsvar:fjällen

Rättsvar:smaragderna

Rättsvar:sångartropp

Rättsvar:landavägen
Rättsvar:barnaskara



Min far, han har.

en halvliter ............... kvar

min mor, hon tror

att hon ska få nya skor!

Staffan var en ..........................

vi tackom nu så gärna.

Han vattna´ sina fålar fem.

Allt för den ljusa stjärna.

Ingen dager synes än,

stjärnorna på himmelen de blänka.

Känner du Lotta min vän

som bor i ........................?

Hon har en söt liten vän,

kom får du dansa med den.

Tra la la la la la la la

tra la la la la la la la

tra la la la la la la la

tra la la la!

Ingeborg på .............. 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!

Hör hur västanvinden ...................

se hur härligt majsol ler,

hör, hur bäcken muntert rusar

inga bojor finnas mer.

Ser du sippor små, hör du lärkor slå

sina drilla högtmot 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 ............................

Än så är det långt till vår

innan rönn i blomma står.

Sov, du lilla vide

än så är det vinter!

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 ...................

kom hjärtans fröjd.

Små fåglarna i ............

de sjunga var dag

små fåglarna i ..............

de sjunga var dag.

//:Att du och jag, min vän

skulle varandra få

ha ha ha, nå nå nå

så kan det gå! ://

Rättsvar:fiskaregränd Rättsvar:pottan

Rättsvar:brännvin Rättsvar:skogen

Rättsvar:stalledräng Rättsvar:krusmynta

Rättsvar:susar Rättsvar:hyacinter



Ack, Värmeland, du sköna du härliga land,

du krona bland Svea Rikes länder!

Och komme jag än mitt i det ................. land

till Värmland jag ändå återvänder.

Ja, där vill jag leva, jag där vill jag dö.

Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö

så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

Här är ......................... att vara

o, vad livet dock är skönt!

Hör vad fröjd från fåglars skara

se, vad gräset lyser grönt!

Humlan surrar, fjäriln prålar

lärkan slår i skyn sin drill

och ur nektarfyllda skålar

dricka oss små blommor till.

Känner ni Fia Jansson som bor uppå söder

hon har förresten två stycken ............. bröder.

En av dem heter Hammarlund, en heter Schröder

här ska ni se ett hjärta som klappar och glöder!

Du gamla du fria du fjällhöga Nord,

du tysta, du ................ sköna.

Jag hälsar dig vänaste land uppå jord.

Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Din sol, din himmel, dina ängder gröna!

Den första gång jag såg dig det var en ...................

på förmiddan då solen lyste klar,

och ängens alla blommor av många hundra slag

de stodo bugande i par vid par.

Och vinden drog så saktelig, och nere invid stranden

där smög en bölja kärleksfull till snäckan uti sanden.

Den första gång jag såg dig, det var en sommardag,

den första gång jag tog dig uti handen.

I denna ljuva ......................

gå ut min själ och gläd dig vid

den store Gudens gåvor.

Se, hur i prydning jorden står,

se, hur för dig och mig hon får

så underbara håvor.

Röda stugor tåga vi förbi...
glatt kring nejden hörs vår ..............
Ljusa björkar, sommarhimmel fri
hägnar den jublande färden!
Sången klingar! Hör vår muntra låt!
Allt är glädje. Må vi följas åt!
Solen lyser, och på vandringsstråt
dra vi med sång genom världen.

Rättsvar:förlovade Rättsvar:glädjerika

Rättsvar:gudagott
Rättsvar:sommartid

Rättsvar:vindögda Rättsvar:sommardag

Rättsvar:melodi

Alla fåglar kommit re´n, vårens glada gäster.

Vilken fröjd i solens sken, vilka ....................

Lärkan drillar högt i sky våren är ju evigt ny.

Jordens högtid börjar gry, sprider fröjd åt alla!

Rättsvar:sångarfester



Vintern rasat ut bland våra fjällar,

drivans blommor smälta ned och dö.

Hiimlen ler ivårens ljusa kvällar,

solen kysser liv i skog och sjö.

Snart är sommarn här i .......................,

guldbelagda azurskiftande

ligga ängarne i dagens lågor

och i lunden dansa källorne.

Din klara sol går åter opp

Jag tackar Dig min Gud.

Med kraft och mod och ........... hopp

jag höjer glädjens ljud.

Vart ska du gå min lilla flicka

jo, jag ska gå och hämta ..............

Åt vem då, du lilla tärna?

Åt vår get, som heter Stjärna!

Får jag följa med, får jag följa med?

Ja, det får du gärna!

Måndag gör jag ingenting,

ingenting,ingenting.

Tisdag ser jag mig omkring,

migomkring,migomkring.

Onsdag går jag ut och ............,

torsdag sitter jag i tankar,

fredag gör jag vad jag vill,

lördag stundarhelgen till!

Vill ni se Kalle P

världen största ................!

Ingen kan såsom han

vända byxan bak och fram!

Den blomstertid nu kommer

med lust och ............... stor:

Du nalkas, ljuva sommar,

då gräs och gröda gror.

Med blidoch livligvärma

till allt som varit dött,

sig solens strålar närma

och allt blir återfött.

Där gingo tre jäntor i solen

på vägen vid ........................

de svängde, de svepte med kjolen,

de trallade alla de tre.

Tralalalalala, tralalalalala,

tralalalalala, tralalalalala,

tralalalalala, tralalalalala,

tralalalalala, tralalalala.

Rättsvar:LindaneLe Rättsvar:fägring

Rättsvar:vankar Rättsvar:skojare

Rättsvar:dricka Rättsvar:purpurvågor

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 ..............................

Rättsvar:nyfött Rättsvar:förstukvist



Jag minnsden ljuva tiden

jag minns den som i går,

då oskulden och friden

tätt följde mina spår.

Då lasten var en häxa

och sorgen snart försvann,

då allt utom min........

jag lätt och lustigt fann

Rättsvar:läxa

Kom, hör min vackra visa,

som .................. diktat har.

Guds godhet vill jag prisa

i alla mina dar.

Om honom susar bäcken,

om honom talar skyn.

I röda rosenhäcken

han blomstrar för vår syn.

Rättsvar:fågeln

Ack, nu är det vinter

och.............. hon slinter

i bukter och finter, går bra, går bra!

Och knutarna spraka

och medarna knaka,

och isarna braka, hurra, hurra!

Rättsvar:skidan

Tjo litta litta,

tjo litta lej!

Kom ska jag kasta

.............. på dej!

Rättsvar:koskit

Uppå våran gård

där står en gammal ................

Utan hjul och utan däck

och motorn den är väck!

Rättsvar:Ford

Plocka vill jag skogsviol

och ljungens fina frans.

Plocka, plocka famnen full

och binda mej en krans.

Vintergrön och ...................

minnamejomvännenmin

och många, många tankar jag

i kransen binder in.

Rättsvar:timje

Gubben Noak, gubben Noak

var en ................................

när han gick ur arken

plantera han på marken

mycket vin, ja, mycket vin,

ja, detta gjorde han.

Rättsvar:hedersman

Jag gick migut en afton

uti en .......... så grön

Där mötte mig en flicka

så fager och så skön, skön, skön.

Rättsvar:lund


