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A. ”Här på landet”
B.
Vi följer inga trender här på landet,
vi gör som vi alltid gjort förut.
Vi skäms inte för att hålla handen
och vi skickar inga mail när vi gjort slut.
C.
Vi röker inte prickiga små svampar
och linorna vi drar har flagga på.
Vi tar gärna bilen ner till kiosken,
för 11 mil är lite långt att gå.
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D.
Jag trivs så mycket bättre här på landet,
en plats där man får vara som man är.
Jag har nog sett en del av stora världen,
men ändå har jag valt att stanna här.
E. ”Kung över ängarna”
F.
Jag vaknar tidigt o stiger upp
redan före grannens tupp
Håret spretar åt alla håll
men det spelar ingen roll
G.
Vintern va oändligt lång
jag klippte mej inte en enda gång
nu lyser solen stor o stark
i skog o mark
H.
Jag är kung över ängarna
springer utan keps o skor
dansar o tar ut svängarna
ropar glatt åt mina kor.
jag är kung över ängarna
jag skriker högt så folk förstår
Här är en av drängarna solen lyser där jag går
I.
J.
Var finns du, kvinna
Hjälp mig nu, kvinna
Bonde söker fru
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Kom igen, kvinna
Bli min vän, kvinna
Bonde söker fru

Sidan 1 av 2

F# - A ]=220 Swing

NossebroCabare 2016-2017

Bonde

K.
När hästarna och geten
Har släppts ut på sia beten
Det är då som ensamheten
Ger sig till känna
Och till kärleksranka
Bönder väcks en räddnignsplanka
När dom känner hjärtat banka
Bulta och bränna
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Var finns du, kvinna
Hjälp mig nu, kvinna
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Kom igen, kvinna
Bli min vän, kvinna
Bonde söker fru
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