
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.





Tryggare kan ingen vara...

...än Guds lilla barnaskara.

Stjärnan ej på himlafästet,

fågeln ej i kända nästet.

2. Herren sina trogna vårdar...

3. Ingen nöd och ingen lycka...

4. Gläd dig då du lilla skara...

5. Vad han tar och vad han giver...


Å jänta å ja, å jänta å ja...

...allt uppå landavägen å ja

å jänta å ja, å jänta å ja

allt uppå landavägen.

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?



Känner du Lotta min vän...

...som bor i Fiskaregränd?

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!

En gång jag seglar i hamn...

...en gång är du i min famn,

en gång berättas min vän,

sagan om den

som kommer igen.

En gång i drömmarnas land

vandrar vi två hand i hand.

En gång, min älskling,

kommer jag hem till dig!



Se, farfar dansar gammal vals...

...se, sån stil han har!

Han dansar samma gamla vals

som i sin ungdoms dar.

Han svävar som om han var blott 21,

smidigt och lätt, nästan kokett.

Och av beundran en susning det far

genast från par till par:

Se, farfar dansar gammal vals,

se sån stil han har!



Hälsa dem därhemma...

...hälsa far och mor,

hälsa gröna hagen,

hälsa lillebror.

Om jag hade vingar

flöge jag till dej!

Svala, flyg mot hemmet,

hälsa ifrån mej!



Det var på Capri vi mötte varandra...

...jag minns det än som det vore i går

då bland mimosor jag såg henne vandra

i Italiens blommande vår.

Jag nu mitt hjärta på Capri har mistat

Tyvärr var hon inte ämnad för mej

ty hennes svar på den fråga jag dristat

var ett vänligt men talande nej!

Natten var en dröm, en saga.......


Kom i kostervals...

...slå din runda arm om min hals.

Jag dej föra får, hi-o-hej vad det viftar och går!

Kostervalsen går, lek och smek blir i skrevor och snår.

Jag är din och du är min, allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö,

du min lilla rara fästemö

Maja lilla hej, Maja lilla säj,

säg vill du gifta dej? (med mej!)





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!





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...





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...





Ack, Värmeland, du sköna...

...du härliga land,

du krona bland Svea Rikes länder!

Och komme jag än mitt i det förlovade 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.

Varför skola mänskor strida...

...varför skall det flyta blod?

Varför skall så många lida

blott för några hjältemod.

Friden är och skall väl bli

livets högsta poesi,

friden är och skall väl bli

livets högsta poesi.

Av allt det goda som man förtär...

...bland alla jordiska drycker

ju kaffetåren den bästa är;

den skingrar människans nycker.

Den styrker kroppen,

den livar själen,

den känns från hjässan,

ja, ned i hälen!

Hå hå ja ja, hå hå ja ja!




Dansen den går uppå Svinnsta skär...

...hör klackarna mot hällen,

gossen han svänger med flickan kär i stilla sommarnatt

Blommorna dofta från hagen där och många andra ställen

och mitt i taltrastens kvällskonsert hörs många muntra skratt.

Ljuvlig är sommarnatten, blånande vikens vatten.

Och mellan bergen och tallarna höres musiken och trallarna.

Flickan har blommor i håren, månen strör silver i snåren.

Aldrig förglömmer jag stunderna där uppå Svinnsta skär.

Hej å hå, Jungman Jansson...

...redan friskar morgonvinden

sista natten rullat undan

och Constantia ska gå.

Har du gråtit med din Stina

har du kysst din mor på kinden

har du druckit ur ditt brännvin,

så sjung hej å hå!


Hej, tomtegubbar slå i glasen...

...och låt oss lustiga vara!

Hej, tomtegubbar slå i glasen

och låt oss lustiga vara.

En liten tid vi leva här

med mycken möda

och stort besvär.

Hej, tomtegubbar slå i glasen

och låt oss lustiga vara!



Har du kvar din barnatro...

...ifrån hemmets lugna bo?

Kan du bedja än som förr du alltid bad:

”Gud som haver barnen kär

se till mig som liten är?”

Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Barnatro, barnatro,

till himmelen du är en gyllne bro.

Barnatro, barnatro

till himmelen du är en gyllne bro!

 Dansen går på alla bryggorna...

..och alla myggorna är med.

Och kärleksvågen går i bränningar

så inga klänningar får fred.

Vi har säkert nå´t bröllop i faggan:

Hissa flaggan, fram med vaggan!

För dansen går på alla bryggorna

och alla myggorna är med.

När solen går ned bakom havets rand,

då tar jag ömt din hand

och månen går upp och det ”lyser” då för dej och mej!





Blåsippan ute i backarna står...

...niger och säger: ”Nu är det vår!”

barnen de plocka små sipporna glatt

rusa sen hem under rop och skratt.

2. Mor, nu är våren kommen mor...

3. Mor i stugan hon säger så...


Viljen I veta och viljen I förstå...

...hur bönderna pläga så havre?

Min fader han sådde, han sådde sisåhär

och stundom så vilade han armen.

Han stampa´ med sin fot,

han klappa´ med sin hand,

så gladelig, så gladelig

han vände sig om uti dansen.



Tre små gummor...

...skulle gå en gång

till marknaden uti Nora.

Tre små gummor skulle gå en gång

till marknaden uti Nora.

Vi ska ha roligt sa gummorna de små

vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå.

Åka karusell och äta karamell

och fröjdas hela dagen uti Nora!


Uppå källarbacken...

...uppå källarbacken har jag en vän,

uppå källarbacken,

uppå källarbacken,

har jag en vän!

Vacker är han, stilig är han,

glader är han när han dansar.

Vacker är han, stilig är han,

glader är han när han dansar!



Ingen gav mig en sådan stund...

...som jungfrun på Jungfrusund.

Och ingen gav mig en sådan mun

som jungfrun på Jungfrusund.

Jag hållit i mina armar

så många ljuvliga barmar

men ingen, ingen så ljuv och rund

som jungfruns på Jungfrusund!



Världen är så stor så stor...

...Lasse, Lasse liten!

Större än du nånsin tror,

Lasse, Lasse liten!



Här är gudagott 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 vindögda bröder.

En av dem heter Hammarlund, en heter Schröder

här ska ni se ett hjärta som klappar och glöder!





Morgon mellan fjällen....

...klara bäck och flod,

sorlande mot hällen,

sjunga Gud är god, Gud är god.

Dagen ser jag bräcka,

fram går ljusets flod.

Dalen, som den väcker,

svarar: Gud är god, Gud är god.

Din klara sol går åter opp...

...Jag tackar Dig min Gud.

Med kraft och mod och nyfött hopp

jag höjer glädjens ljud.

Din sol går opp för ond och god,

för alla som för mig;

O må jag så i tålamod

och kärlek likna Dig.

Vart ska du gå min lilla flicka...

...jo, jag ska gå och hämta dricka.

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!

Får jag följa med, får jag följa med?

Ja, det får du gärna!




En sockerbagare här bor i staden...

...han bakar kakor mest hela dagen.

Han bakar stora, han bakar små,

han bakar några med socker på.

Och i hans fönster hänga julgranssaker

och hästar, grisar och pepparkakor.

Och är du snäller så kan du få,

men är du stygger så får du gå!

Måndag gör jag ingenting...

...ingenting, ingenting.

Tisdag ser jag mig omkring,

mig omkring, mig omkring.

Onsdag går jag ut och vankar,

torsdag sitter jag i tankar,

fredag gör jag vad jag vill,

lördag stundar helgen till!



Vill ni se Kalle P....

...världen största skojare!

Ingen kan såsom han

vända byxan bak och fram!



Alla fåglar kommit re´n...

...vårens glada gäster.

Vilken fröjd i solens sken,

vilka sångarfester.

Lärkan drillar högt i sky

våren är ju evigt ny.

Jordens högtid börjar gry,

sprider fröjd åt alla!


Den blomstertid nu kommer...

...med lust och fägring stor:

Du nalkas, ljuva sommar,

då gräs och gröda gror.

Med blid och livlig värma

till allt som varit dött,

sig solens strålar närma

och allt blir återfött.

2. De fagra blomsterängar...





Byssan lull, koka kittelen full...

...där kommer tre vandringsmän på vägen

byssan lull koka kittelen full

där kommer tre vandringsmän på vägen,

den ene, ack, så halt,

den andre, o, så blind,

den tredje säger alls ingenting.


Och gubben han sade till gumman sin...

...”sätt en lapp uti byxan min,

uti ändanom, uti ändanom

allt uti byxorna i ändanom!”

Och gumman hon tog sig ett igelkottaskinn

och alla vassa taggarna vände hon in

uti ändanom, uti ändanom

allt uti byxorna i ändanom!



Så tar jag dig till brud i vår...

...för långa, rika kärleksår.

Ty lyckan kommer, lyckan går,

den som du älskar lyckan får.

Han har öppnat pärleporten...

...så att jag kan komma in.

Genom blodet har han frälst mig

och bevarat mig som sin.

Som en härlig gudomskälla,

rik och mäktig, djup och stor.

Är den kärlek, nåd och sanning,

som i Jesu hjärta bor.



O hur saligt att få vandra...

...hemåt vid vår Faders hand.

Snart vi slutat ökenfärden

och gå in i Kanaans land.

Härligt sången där ska brusa,

stark som dånet av en vattuflod:

Äran tillhör Gud och Lammet,

som oss vunnit med sitt blod.


De komma från öst och väst...

...de komma från syd och nord.

Att sitta till bords med Jesus en gång

och höra hans välkomstord.

Att skåda hans sköna drag.

och mättas av salighet.

Taga del i sång och spel uti all evighet.



Du gamla du fria...

...du fjällhöga Nord,

du tysta, du glädjerika sköna.

Jag hälsar dig vänaste land uppå jord.

Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Din sol, din himmel, dina ängder gröna!

2. Du tronar på minnen från fornstora dar...

Vintern rasat ut...

...bland våra fjällar,

drivans blommor smälta ned och dö.

Hiimlen ler i vårens ljusa kvällar,

solen kysser liv i skog och sjö.

Snart är sommarn här i purpurvågor,

guldbelagda azurskiftande

ligga ängarne i dagens lågor

och i lunden dansa källorne.

2. Ja, jag kommer hälsen glada vindar...



Refräng:

Vers 1:



Klar liksom en stjärna...

...vid kasernens dörr

lyste en lanterna,

den finns där nu som förr.

På trottoarens nötta sten

jag möter dej i lyktans sken

som förr, Lili Marleen,

som förr, Lili Marleen!



Som stjärnor små på himlen blå...

...de vinka till varann,

som stjärnor små på himlen blå

de vinka till varann.

Så gör du och jag min vän,

för kärleken, för kärleken,

emellan dig och mig.



Öppna ditt fönster, släpp in lite sol...

...glöm den snö som föll i fjol,

tänk på rosor och viol!

Lätta ditt sinne och tag livet glatt

så får du säkert lyckan fatt.

Låt ej sorg och bekymmer få trycka dej

utan ta några blommor och smycka dej,

och ta och öppna ditt fönster, släpp in lite sol,

stjäl en minut och titta ut!



Stockholm är Stockholm...

...städernas stad,

Stockholm är Stockholm, ett Nordens Venedig.

Vad gör om himlen jämt ej är blå?

Stockholm är Stockholm för evigt ändå!



Din vår är min vår...

...och alla vackra flickors vår.

Dit du går vill jag gå

som skuggan i ditt spår.

Det susar och brusar

ur tusen rosensnår,

din vår är min vår

och alla vackra flickors vår!



Per Spelman han hade...

...en endaste ko.

Per Spelman han hade en endaste ko.

Han bytte bort kon sin, fick felan igen.

Han bytte bort kon sin, fick felan igen.

Du gamla, goda fiolin, du fiolin, du felan min!



Bor du hemma hos din mamma...

...eller följer du med mej?

Alla frågar mej det samma,

å jag svara alltid nej!

Du har principer

och jag begriper

dom passar oss två.

Fast man inte bor hos mamma

går det lika bra ändå!



Vill ni gå med oss in...

...i Den gula paviljongen,

där guden Amor själv

sedan länge sitter fången?

Vi slå om blott ni vill

en liten killekillekill,

en liten kärleksdrill.

Nåja, kyss till! (Mitt på munnen om ni vill)



Ps Ursprungstexten är: Stockholm blir Stockholm

Blir är här en förkotning av förblir! Ds



Vad tar ni för valpen där i fönstret...

...med svansen i vädret så stolt.

Vad tar ni för valpen där i fönstret,

jag hoppas ni ej har den sålt!


Ann-Caroline, öppna din dörr...

...möt mej i porten, nu liksom förr!

Så löd hans hälsning.fast vägen var lång.

Vägen var lång, vägen var lång,

Rom ligger långt från en gränd i Lyon.



Jag ska måla hela världen lilla mamma...

...full av solsken varje dag.

Att det regnar och är grått det gör det samma,

du ska solsken i ditt fönster ändå ha.

Alla blommorna du gärna ville köpa

lilla mamma, jag ska måla dem till dej.

Jag ska måla hela världen, lilla mamma

och allt ska bli så ljust och glatt för dej!

Jag var ung en gång för länge sen...

...en flottare med färg.

Alla jäntor var som vax uti min famn.

I alla torp i alla byar hade jag en liten vän

ifrån Norderås till skiljet ner vid Berg

Haderian, hadera, haderian, hadera,

ifrån Norderås till skiljet ner vid Berg.

(Haderian hadera, doppa´ Snoddas i chokla´

så vi slipper höra honom mer i da´)



Titta in i min lilla kajuta...

...igenom hjärtats och kärlekens dörr,

så ska vi krama varandra och njuta

som ingen annan har gjort förr!

Ja, titta in i min lilla kajuta

och ge min längtan en gnista av hopp,

för ifrån mej går man hem med valuta,

det kan du ta och skriva opp!


Sjung och le...

...sorgerna göm och glöm en värld så trist.

Du ska se, som i en dröm

att allting ordnar sig till sist.

Sjung och le, tro, lilla vän,

på hopp och kärleken.

Och snart du ser att du vill ha mer

av allt som livet ger.



Att gå ut och svira...

...spela bridge och vira, de´ gör gumman me´

och va´ ut på vift me´ den man ej är gift me´

de´ gör gumman me´.

Hjälpa till med mat och skatten,

tänk, de´ vill hon inte ve´ .

Men komma hem i hatten

klockan fem på natten,

de´ gör gumman me´!



Vid en väg på en sten...

...satt en liten flicka,

bara fötter, bara ben

mager som en sticka.

Men hon var så glad ändå,

log med skälmska ögon grå.

Vid en väg på en sten

satt en liten flicka.





Jag minns den 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 läxa

jag lätt och lustigt fann



Gossen min bor i Alunda by...

...alo alunda, alundalej!

Ögon har han blå

som himlens klara sky.

Alundalunda alo!



Löven de grönska i sol kring alla vägar...

...och alla lärkor sjunga den långa vårens dag.

Hän genom hagar jag gångar som jag plägar

en stackars fattig speleman, en speleman är jag!

Sol, sol, sol i de glimmande snår;

sol, sol är det var jag går,

en speleman, en hjärteglad,

en speleman, en speleman är jag!



Röda stugor tåga vi förbi...

...glatt kring nejden hörs vår melodi.

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:



Vägarna de skrida...

...älvarna de glida,

vindarna de rida högt på löddrig sky.

Skogarna de gånga stora steg och långa

åsarna de draga långt från bygd och by.

Högst av alla vandrar solen själv.

Kom och låt oss följa sol och vind och älv!


Högt i skyn skola svalorna flyga...

...ty det kommer, det kommer en vår!

Vi ska plocka violerna blyga

och vår vänskap vi varandra betyga.

Alla vindar skall jubla och sjunga,

ty det kommer, det kommer en vår.

Under kärlekens sång evigt äro vi unga,

när det blir vår en gång!



Nog för att du haver fått
både kyssar och smek...

...å gyllne ringar å andra presenter

å jag har trott dina lögner å nattsvarta svek

å därför står jag nu här som ett kräk!

Säg ä´ du nöjder nu på alla fröjder nu,

varär väl löftet du gav bakom logen?

För först betog du mej och sen bedrog du mej

å såna saker förglömmer man ej!



Tjo, vad det var livat...

...i holken i lördags,

moster hon fastna med näbben i kläm.

Tjo, vad det var livat i holken i lördags

uti de tokiga stararnas hem.





Trallallallallalej, då tänker jag på dej...

...trallallallallalej, då tänker jag på dej,

trallallallallalej, då tänker jag på dej,

trallallallallalej, då tänker jag på dej!

I bugande böljor går rågfält å vete

å vågera vaggar på krusiger sjö.

På Lekebergsåsen går korna i bete

å skällera pinglar å svalera singlar

i höjda, där molntappar segla som snö.


Det var dans bort i vägen...

...på lördagsnatten

över nejden gick låten av spelet och skratten

det var tjoh, det var hopp! det var hej!

Nils Utterman, token och spelmansfanten

han satt vid sitt bälgspel på landsvägskanten

för dudeli, dudeli dej!



Där björkarna susa...

...sin milda sommarsång

och ängen av rosor blommar

skall vårt strålande brudefölje en gång

draga fram i den ljuvliga sommar.



Det är flickorna i Småland...

..det är flickorna från mon,

det är flickorna som vallmoblom och lilja och pion!

Ja, det är flickorna i Småland, susilull och susilo

som gå vaalande och trallande på villande mo!



Jag sjunger till positivets toner...

...en sång om kärlekens ljuva zoner,

en sång om kärlek och hopp och tro

i Appladalen i Värnamo.

Den första gång jag såg dig...

...det var en sommardag

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.



Det växte en blomma vid granarnas fot...

...i skogen bland mossa och ljung,

den lilla knappt syntes vid jättarnas rot,

hon stod där så älsklig och lugn.

I denna ljuva sommartid...

...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.

2. Av rika löv är grenen full...



Refräng:

Vers 1:



Det ordnar sig alltid...

...om man tar´t som det kommer,

man ska aldrig sörja,

nej, se på mej!

Mot härliga tider

ska vi gå vad det lider

och livet ska börja

för dej och mej!



Fem smutsiga små fingrar...

...på en smutsig liten hand,

så blir de nästan alltid,

när man grävt med dem i sand.

Varför skall mamma sörja

över denna synd ibland,

de´ finns de´ som värre ä´

än en smutsig liten hand!



I en röd liten stuga...

...ner vid sjön ska vi bo med gästrum som vi har Amor uti

på en bänk ner vid stranden svär vi kärlek och tro,

vill vi ha det lugnt och skönt - på sjön få vi ro!

Och om vi ej kunnat bygga oss någon riktig brygga

kan vi oss känna trygga, ty vi vet ju att:

Över sjön bygger lyckan oss en gyllene bro

till en röd liten stuga där vi bo!


Strö lite rosor på den väg du vandrar...

...så den ej blir för tung och svår.

Man för ett vänligt ord dej aldrig klandrar,

där genom livet fram du går.

Ett vänligt ord och sagt i rättan tid

oss ger på jord en verklig sinnesfrid!

Strö lite röda rosor på den väg vi går

så den ej blir för tung och svår!



Min älskling, du är som en ros...

...en nyutsprungen skär,

ja, som den ljuvaste musik, min älskade, du är.

Så underbar är du min vän och ser så vacker ut!

Och älska dig det skall jag än när havet sinat ut.

När hela havet sinat ut och bergen smälts till glöd!

Ja, älska dig, det skall jag än när jorden ligger död.

Min älskling, du är som en ros, en ny utsprungen skär,

ja, som den ljuvaste musik, min älskade, du är.


Rönnerdahl han skuttar
med ett skratt ur sin säng...

...solen står på Orrberget, sunnanvind brusar,

Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng.

Hör min vackra visa, kom, sjung min refräng!

Tärnan har fått ungar och dyker i min vik,

ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik

och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol!



Där gingo tre jäntor i solen...

...på vägen vid Lindane Le

de svängde, de svepte med kjolen,

de trallade alla de tre.

Tralalalalala, tralalalalala,

tralalalalala, tralalalalala,

tralalalalala, tralalalalala,

tralalalalala, tralalalala.


Jag har skrivit till min flicka...

...jag har skrivit till min vän,

jag fick svar den nittonde i denna månad.

Jag har prydit hennes kammare

med blommor och med grönt

och på väggen hänger tavlorna så skönt.

2. Hennes namn det är det vackraste....




