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Torparvisan 
1. Tocka orning dä ä uti väla nu  
dä grunnar ja mycke på,  
för di slôss å se'n jobbar di värre än sju,  
dä dära ä svårt te förstå.  

Men en a'en har fôll bra lite vett  
å hôve dä ha'n fôll fått,  
för te kli sej i när dä ä nô lett, 
sôm när fôlk till exempel har brått.  

För ja ä tôrpare ja,  
å ja har dä så bra,  
ja ligger på sôffa för så ska dä va,  
å gräset dä växer å rôgen han gror  
å mor ho mal kaffe å grisen blir stor!  

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!  

2. Å flyger i lufta dä gör di sôm skam, 
förskräcklit å fort ändå. 
Dä ä skillna' dä när a'en ska fram, 
en får klar sej mä te å gå. 

Men en ä fôll bra bakôm emellerti  
när en inte kan räkne ut,  
va i hundan di har så ont ôm ti,  
den tar fôll i alla fall slut. 

För ja ä tôrpare ja, 
å ja har dä så bra,  
ja ligger på sôffa för så ska dä va, 
å gräset dä växer å rôgen han gror  
//:sätt på panna mor!:// 

Hå hå ja ja ...  

 

Visor att sjunga tillsammans 
 
 
Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrida, 
medan stjärnorna vandra och nätterna gå. 
Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida - 
den käraste, den käraste med ögon blå. 
  
 

Jag tänkt mig en vandrande snöhöljd blomma 
och drömde om ett skälvande, gäckande skratt, 
jag trodde jag såg den mest älskade komma 
genom skogen, över hedarna en snötung natt. 

  

Glatt ville jag min drömda på händerna bära 
genom snåren dit bort där min koja står, 
och höja ett jublande rop mot den kära: 
Välkommen du, som väntats i ensamma år!  

 

Jag väntar vid min mila medan timmarna lida 
medan skogarna sjunga och skyarna gå. 
Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida - 
den käraste, den käraste med ögon blå. 
 

 

 

 


