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Ej en sam- mer skall du gå och van dra- min hand jag läg ger- så fast i
En sam- men- till att här gå och van dra- gör vä gen- för mig o änd- ligt-
Du är så vac ker- för mi na- ö gon- som tu sen- lil jor- up på- en
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din. Ej en sam- mer skall du gå och van dra- min hand jag läg ger- så fast i
lång, en sam- men- till att här gå och van dra- gör vä gen- för mig o änd- ligt-
kvist, du är så vac ker- för mi na- ö gon- som tu sen- lil jor- up på- en
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din. Så tro fast- gå vi sen med va ran- dra,- jag blir din och din väg blir
lång. Men kom mer- lil la- vän nen- med mig, så bli ver- vä gen- o änd- ligt-
kvist. Nu har jag kom mit- till den ti den,- att jag kan ta la- för dig min
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min. Så tro fast- gå vi sen med va ran- dra,- jag blir din och din väg blir min.
kort, men kom mer- lil la- vän nen- med mig, så bli ver- vä gen- o änd- ligt- kort.
brist, nu har jag kom mit- till den ti den,- att jag kan ta la- för dig min brist.
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