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   Ein dag gjekk æ ein tur i marka 
   og kom te ein liten bekk. 
   Føglan kvitra, og bekken sildra og sang i det fine sommarveret. 
   Og æ la mæ ned i gresset fer å hør på. 
 
         D     G           D  G 
Æ va åtte år og va på tur i marka. 
    D         G          D             G 
Æ gjekk hand i hand med´n oldefar. 
      D          G      D    G    Hm 
Vi hørd på ein bekk som spelt og va så vakker. 
     Em        A7              D G    Hm 
Og æ va glad, og´n oldefar fekk ein klem. 
     Em           A7         D 
Og året va totusenogfemtifem. 
 
 
Han oldefar ferteld fra gammeltida. 
«Dem skjønt ittj helt ka natur va.» 
Da kjempa han fer skogen og fer bekken. 
Og det va mang som vart enig i det han sa: 
«Vi låne Jorda av dem som kjem ætte oss!» 
 
         G        C     G C        G 
               Refr. Som ein sky vil æ fly og pass på Jorda. 
                Em     Am D7 
   Æ vil sjå og gi vann, og alt ska gro. 
          Am           D7   Am  D7 
   Det kjem mang ætte oss, og dem ska få det bra 
    G       A7 
   vess vi vil. 
 
 
Det va terror og krig på kloden i den tida,  «Kjære jenta mi, har du sovna her i gresset?»                     
der nån va rik, og mang va svak.   Da vokna æ. Alt va ein drøm. 
Men han oldefar han ropt så dem fekk hør det: «Lå du her og hørd på bekken min?» sa pappa. 
«Vi låne Jorda av dem som kjem ætte oss!  Så sang han nokkå som va inni drømmen min: 
Vi låne Jorda av dem som kjem ætte oss!»  «Vi låne jorda av dem som kjem ætte oss!» 
 
               Refr.     Som ein sky vil vi fly og pass på Jorda. 
       Vi vil sjå og gi vann, og alt ska gro. 
       Det kjem mang ætte oss, og dem ska få det bra 
       vess vi vil. 


