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Alf Hambe (1931-  )
Visa i Molom
Nu hoppar haren kråka
på ängens vita gräs.
Nu glider gladan slint i snögan snår.
I långa lopp och längslar 
min kropp i molom går
ty slokar sol på nattosamma näs.

Refr : Stjärnor i skelom
Dudom delom.Vind går i felom
- Spelom!

Nu duggar dag från dejlom
i mörkomånan sjö
och stjärnor stinga hål i himmelen.
Min glyckas glada glejom
när kommer du igen?
- Ty kommer du, skall vissomliga dö.

Refr

Så lutar somt sig stilla
på vitan väntomvall
när smältan sol förrinner med min dag.
Den röda sorg sig hällnar
vid klirrand bjällromslag.
Från molom flyr min själ i svollna 
svall.

Birger Sjöberg (1885-1929)   
Längtan till Italien

Jag längtar till Italien,
till Italiens sköna land,
där små citroner gula,
de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
allt uti dalen stilla,
och snäckorna så röda,
de lysa uppå sand.

 Jag längtar till Italien,
där palmerna de stå
så doftande och höga
med gröna blader på,
där gossen spelar luta
invid sin flickas ruta,
när aftonstunden kommer
med många stjärnor små.
 
Carl Michael Bellman
(1740-1795)                                   
Joachim uti Babylon
Joachim uti Babylon 
hade en hustru Susanna. 
Töm vår kanna, töm vår kanna; 
skål för dess person! 
Joachim var en genomärliger man, 
frun lika ärliger också som han; 
fru Susanna, fru Susanna 
många hjärtan vann.

Tacka vill jag Joachims fru, 
skål för var dygdiger maka! 
Lät oss smaka, lät oss smaka 
denna saften nu! 
Klinga med glasen,lät oss sjunga i kor, 
gosse, flicka, gubbe och mor! 
Lät oss sjunga, lät oss sjunga 
skålen är så stor.

Gunnar Wennerberg (1817-1901)      
Här är gudagott att vara

Här är gudagott att vara.
O, vad livet dock är skönt!
Hör, vad fröjd från fåglars skara,
se, vad gräset lyser grönt!
Humlan surrar, fjäril´n prålar,
lärkan slår i skyn sin drill,
och ur nektarfyllda skålar
dricka oss små blommor till.



Vårvindar friska

Text: Julia Nyberg 1785-1854

Musik: folklig
Vårvindar friska
Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna ila,
Finna ej vila
Förr'n ner i djupet störtvågen far.
Klaga, mitt hjärta, klaga! - O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.

Hjärtat vill brista -
Ack! när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst:
Avskedets plåga,
Ögonens låga,
Mun emot mun vid klappande bröst.
Fjälldalen stod i blomstrande skrud,
Trasten slog drill på drill för sin brud;
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Herr Gurka

Text: Lennart Hellsing, 1919-2015     
Musik: Knut Brodin, 1898-1986

Här dansar herr gurka
både vals och masurka
Grön är herr gurka
grön är hans bror
Båda har strumpor
men ingen har skor 

text: folklig, på ett flertal språk 
musik:Pomp and Circumstance 
(Edvard Elgar: 1857-1934)

Imse Vimse spindel                       
klättra upp för trå´n.
Ner faller regnet spola spindeln bort

Imse Vimse spindel                       
klättra upp för trå´n.

Upp stiger solen torka bort allt regn.
Imse Vimse spindel klättra upp igen

Alice Tegnér (1864-1943)

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.

Sista visan
Carl Anton (Axelsson, 1933- )
Nu går sista visan 
Dej vill vi sjunga för. 
Vi behöver varandra 
Du och jag och dom andra, 
som står utanför. 
Låt den sista strofen 
bli till en sång vi minns. 
Tack för att vi får ha dig 
tack för att alla finns.
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