Gub -ben no -ak gu -ben no -ak var
en he -ders man när han steg ur
ar -ken plan -te -ra han på mar -ken

Tre gub- bar tre gub- bar från
pep- par -kak- ke land på vägen de vand- ra till -sam- mans
hand i hand så bru- na så bru-

myck -et vin ja myck -et vin ja
na de är - o al - la tre ko- ri

det -ta gjor -de han
- in- ter till ö- ö- gon och hatDurskala:

tar- na på sne

A - A maz -i -i -ng grace how

Nu -u grön -skar det i -i dal -ens famn

sweet the sound tha -at saved a

nu dof -ta -ar äng o -och lid:

-a -a wretch li -ke me i -i once
wa -a -as lost but now am found

kom med kom med på vandringsfärd i vårens glada tid

var dag är som en gyll -ne skål till
brädd -e -en fy -ylld me -ed vin så-

wa -as blind bu -u -ut now i see
å drick mi -in vä -än dri -ick sol ooch doft ty dag -e -en den ä -är din

Oh susanna!

Din kla -ra sol går åt -er upp
vi tack -ar dig min gud med kraft
och mod och ny -fött hopp
jag höj -jer gläd -djens ljud

Blin -ka lil -la stjär -na där hur

Im- se vim- se spin- del klätt- rar upp

jag und -rar var du är fjär -ran

för trån ner fal- ler reg- net spo- lar

lock -ar du min syn lik en di-

spin- deln bort upp sti- ger so- len

a -mant i skyn. Blin-ka lil -la

tor- ka bort allt regn im- se vim- se

stjär -na där hur jag und -rar

spin- del klätt- rar upp i- gen

var du är

