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Mi krössbare termos
Jä hade, é krössbar termos, i min jaktsäck
men nu ä ho som en segger, fillet å väck.
Ho höll kaffe like vart, som den annre i plåt
men denna, va möe bätter, te bevare smaken på´t.
E töcka får en aldrig mer, Skulle köpt på sä nöggre fler
Nu har jä bare den i plåt, Som aldrig sparer smaken på´t.
Maka te den skulle jä ha, Skulle betale ganska bra
För i den vart kaffe aldrig kallt. Men ho krösses när ho vallt.
För när jämthunn kom te baka, for han rönt å härje
å stötte teá sö hart, sö ho krösses mot berge.
Der hade en längte så, te dänna goe kaffetår´n
nu fattes väl bare ett ståndskall på mara ner i gårn.
Du kan säkert, tänke rä ljude, i den krössa termosen.
Ja, som skramle, öt lelle guten, Ja, dä passe den.
Om du finner, é krössa termos i kulören rö-färg
sö ä du nock å roter, langt ut-på Mosseberg.

Balladen om é uschla älglus
Tänk å få sette på ett älgpass, dä ä att gött.
Ingen telefon som störer, å heller ittnö knött.
Men sö lande dä é älglus, Töcke kräk som en itte får i-jal
Ja, där lande dä é älglus, Vö kragen på min hoggarblus
Höffer finns di på denne val, Stört omöjlig å klämme i-jal
Höffer finns di på denne val, Stört omöjlig å få i-jal.
En kan grönne hö di föller för funktion, på denne val
En har klämt dom, å har sen denne tron, att en klämt dom i-jal
Men sö kröp nu dänna älglus, Detta kräk som jä itte feck i-jal
Ja, där kröp nu dänna älglus, Vö kragen på min hoggarblus
För å få bort gammel svett å denna älglus, ett bad en tar.
Nu må ho dränkts denna uschla lelle älglus, omöjle att ho ä kvar.
Men snart kryper dänna älglus, Detta kräk som jä itte får i-jal
Ja, där kröp nu dänna älglus, Vö kragen på min hoggarblus
I backen sö slängde ho sine vinger, dä gär di stött.
Å jä klämda sö hart mä mine fingrer, sö ho borde dött.
Men, snart kryper dänna älglus, Detta kräk som jä itte får i-jal
Ja, där kryper dänna älglus, Vö kragen på min hoggarblus
Tänk om vi vore som é älglus, dä vore gött.
Odödlig en vore som é älglus, å plåges aldrig tå knött.

Bak lon
Nu ska ri få höre om en trivvlön plass, Der ligger skrot opplagt i store lass
Dit kan en gå da en vill väre ifre, Som när kärrnga vore tvar å sne
Bak lon Får en väre ifre, Bak lon När kärrnga vore sne
Bak lon Ärrä gött å få va, Bak lon Som ett bättermer Spa.
En töcken plass ärrä sö gött å få ha, Å hö gär dä, om dä ä regn en da
Där finns skrot som kan va användbart, Å gå där å rackle, Dä känns underbart.
Där kan en gå, å rackle jämt sjal, I frå möran, ända te asval.
På en töcken plass ärrä sö gött å få va, Dä ä som di segger som ett bätter mer Spa.

Litte rock´n roll
Jä stog en afta uttom bua å klöv ve
Da kom nö ljud som feck mä å röcke te.
Dä hördes ljuv musik från en gammel Ford
Dä va litte rock´n roll på en tre ackord
På tre ackord, dä spele, Litte rock´n roll
Litte rock´n roll, på en tre ackord.
Dä va en fröjd för öra, å en härlig takt
Bare tre ackord, i ett tempo som va rakt
Jä stog å njöt, mäns Forden for förbi
Sen tog jä opp gitarr´n, åsså klämde jä i
Dä ä go musik, när takta ä mä fart
Speles rock´n roll, höjs volymen snart.
Men kommer hipp hopp, än nö ane rart
Da ä en där å stänger en tå, ganska snart.

Dötappt i gryninga
En möra sö kunne jä itte sömne om
Gå opp kanske, ja dä va vecke som
Jä hade da lögge å vänt mä sen fem
Å ryggen va sne å trur att armen lögge i kläm.
Sö gå opp kanske, ja dä va vecke som.
Ute va spörsnö å 13 grader kallt
Skogen den locke, å jakt på en har-palt
Jä drog bort täcke på sänga breve,
å sa te bicka, Att nu bär dä sta
Å inna sola gått opp, sö feck ho dötappt i gryninga.
Dötappt, Säg hö roligt ä dä?
Dötappt, Säg hö roligt ä dä?
Dötappt, Säg hö roligt ä dä?
Sämre hun kan ingen ha,Nu feck ho dötappt i gryninga.
I beta drogs köpple, å sen geck ho frå mäg
Opptage mä ett, å nu bar dä iväg
Ja ho drev haren, men strax blev dä tösst.
Nej sämmer hun, dä kan nock ingen ha
För inna sola gått opp, Sö feck ho dötappt i gryninga.

Isskarpa mi
Möran den kommer när frösten sätter in. En vet hö som vänter på bilruta sin.
Men mä isskrapa ska väl dä gå mä en hast, Men da opptäcker en dä att låse fröse fast.
En varmer på låse sö att en kommer in. Å ser att skrapa inte finns på plassen sin.
Mä kassettbannsfodrale feck en skrape mä, Men säg mig di som vet, hö rolit ä dä.
Fläkten går men nön varme töcks dä inte bli, En gaser för å få ett höl å kike i.
Höle bättrer en på mä å varme opp mä tommen. Men ser knappt, far jä öt stan än oppöt Stommen.
Ja, möran den kommer när frösten sätter in. En vet hö som vänter på bilruta sin
Men skrapa mä fodral dä vill jä lätte bli, Sö nu blir dä en kätting i isskrapa mi.

Dä va förskräckligt väsen i tröska
Dä va förskräckligt väsen i tröska, men nu ä ho tösst där ho står.
Ho ä som kärnga när ho ä höspa, Men, da blir dä ju tösst när ho går!!
Ho har stått bak lon hele åre. å blitt grön tå möse sö grann.
Å jä tänker att hjullagra sköre, fast töppen ä plan minsann.
Den tröska ska ru få
Om du får á te gå
Ja, den tröska ska ru få
Men da ska ru först. Ja, da ska ru få á te gå.
Men tänk tröska ho knacke å starte, å allt oljud va borte sö sant
Jä begriper inte hölls han va kar té, Å få á te låte sö grant.
För nu aner du väl, att dä ä en Bolinder Munktell

Skövveltjurns visa frå bergshölla
Jä ä en skövveltjur, å jä har levft i mange år. Jä har vådlige horn, å lämner färt stora spår.
Alle kor som här passere, har jä gått å hälse på, I september ä di åter, å en glädjestund vi få´r.
På é bergshölle, står jä när jakta går. Frå mi hölle ser jä allt, å hör hört sköttera di står.
För di prater uti radion, å jä skratter å jä ler, För när älgjakta har börje, ä dä ingen som mig ser.
Unner sömmer´n har jä sett att di åkt te, si slakte-bod. Jä geck ner dit å feck se, att di gjort nye styckar-bord.
Å der va sö rent å stilit, sö att en nu nästan tror. Att när di går in, sö tar di tåssä sine skor.
Å när hösten väl har komme, ja da går di i min skog, Å di röjer bort all maten, för å sikte på min bog.
Fast att passe så va fardigt, fast att passe öt dom dög, Sköt di så mä sine bösser, sö att spån å fliser flög.
På jala står syrran, å äter havver´n opp, Ho har där en lika fristad, som här vid bergets topp.
När di jage där breve, uti Hagets sköne skog, Stog ho kvar uti havver´n, å jä skratte å jä log.
Nu ska jä berätte, da jä gjorde undantag, Jä geck ner frå mi hölle, bort te Fjällets arder-hag
Jä geck dit, för där bruker di, få lange dryge dar, För där skjuter di på älg, som ofta langt frå sockna drar.
Nöggre drivare jä skrämde, för di hörde mine klamp, när di ränne hit å dit, å plocke kasse-vis mä svamp.
Den drivar´n som feck se mej, ä dä ingen som trur, Fast i böxer han stog, som fått en gulfärga skur.
Å på passa geck di rönt, där di böne å di ba, Att en tjur kom dit, för trofén, di ville ha
Sen i slaktbua di grönne, hört alle älger stått, Mäns di vänte på di göbber, som kraftit vilse gått.
När årets jakt tog slut, da geck jä, ner te byn, För å se om nö krötter, i år, rest opp i skyn.
Å dä va älgfest i ner i går´n, där di skröt om jakta sin, Men jä va itte bjuden, men jä knacke å där geck in.

Gunnar Skogs Orkester

