
Hon växte i torpet vid susande skog (Skördeflickan)

Folksong from Öland, lyr. C.D. af Wirsén

Keyed by Göran Westling        Goran.Westling@Hissjo.net
Free for noncommercial use.

8 Men flic kor- na- sjun ga- på grön skan- de- grav: "O vi la,- vi
7 Hon la de- sig ne der,- hon som na- de- gott. På sä den- hon
6 "O bäd den- bland sky lar- på glim man- de- äng, I flic kor",- hon

5 Hon stod där så röd i blnad- va jan- de- ax, "Hur dog han?" hon
4 En kväll när på å kern- hon sky lar- na- band, så kom det ett
3 De skul le- ha gift sig, men fre den- tog slut, mot Ka rin- i
2 Hur ti der- na- gin go,- en fäst man- hon fick. Han lys te- så
1 Hon väx te- i tor pet- vid su san- de- skog, vad blom mor- na-
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höl lo- så hjärt ligt- dig av! Du band på din kär ve,- din vi sa- du
bars in i stu gan- så brått. Hon log in i dö den,- man vis ka- de-
sa de,- "min brud li- ga- säng! Hur ljuv ligt- att bär gas- med rå gern- i
frå gan- de- dar ran- de- strax. "Han värj de- sig man ligt- i ku lor- nas-
bud från ett främ man- de- land. Bäst vi san- om Sin clair- från tär nor- na-
Ryss land- drog Ko nun- gen- ut. Men Gus tav- den tred je- drog gos sen- å-
stolt i sitt kri gis- ka- skick. Hon tog ho nom- gär na,- hon dröj de- ej
dröm de,- det viss te- hon nog, hon viss te- vad få geln- i lun dar- na-
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kvad, och jämt var du glitt ran- de- glad!"
rörd, att al drig- sågs vack ra- re- skörd.
frid i gyl le- ne- skör dar- nas- tid.

bad", då blev hon så glitt ran- de- glad.
ljöd, man sa de- att gos sen- var död.
stad,- men än var hon glitt ran- de- glad.
alls, att le en- de- fam na- hans hals.

kvad, och jämt var hon glitt ran- de- glad!
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