
Till Västerplana flickor rara
det kommer hälsningar från 
Skara
ifrån tre pojkar som 
förglömma skulle
den glada tiden vi haft på 
Kinnekulle
Nog går det lättare att glömma
ett och annat
men glömma flickor nu et är 
ju besannat
Till Västerplana flickor jämt 
man trånar
så att man magrar av och går i 
grånar
Broman gråter för han ej kan 
blicka
bort över Bengtssons efter 
Kronas flicka
han får en varm och efter 
matskåp leta
han går omkring och viskar 
sakta "Greta"
Och Nisses kind är också 
ganska tårig
ty Märta är ju ännu minderårig
men sådant går ju bort med tia
och Nisse vill så gärna dit och 
fria
Men Johan försöker nog att 
inget visa
fast nog det syns han längtar 
efter Lisa
han tänker nog på Gråbbes 
gamla skrank
med kanter utav bräder och 
botten utav plank

Och var sin morgon skulle vi 
gå opp
och koka kaffe och förskaffa 
dopp
men som vi aldrig lade oss 
om kvälla
så var vi ständigt stadiga och 
snälla
Men att få eld var värst på 
alla vis
det ville inte brinna i vår spis
en morgon skulle jag försöka
att grabbarna ihjäl med enris 
röka
Den sista kvällen kan vi ej 
förglömma
vi sent omsider lade oss att 
drömma
och när vi vakna från vår 
sömn så söt
kring knutarna gick "Viktors 
magra nöt"
Ur rangligt slaf vi vår 
lekamen vräkte
och bort vid Nolgården redan 
fåren bräkte
skomakaren pliggstätt ren ur 
sängen hunnen
han går att hämta vatten utur 
brunnen
Vi smet i väg liksom en tjuv 
om natten
från himlen kom ett stilla 
regn av vatten
vi ej för någon själ oss ville 
visa
men när vi kom vi sedda blev
av "Lisa"

Nu är det slut med dansen i 
lokalen
så nu behöver ingen mor bli galen
och orgeltrampar´n sova får i ro
när vi häruppe icke längre bo
Vi kommer väl igen när 
kysselbärá mogna
om ni så länge kunna vara trogna
om vi få komma då ni kan ju 
skriva
och vi försäkrar att vi glada bliva
Nu sågspånen i skallen runnit ut
och därför måtte detta brev ta slut
nu hoppas vi att ni på detta svara
adressen är ju endast Entorp, 
Skara
För denna gång farväl ni flickor 
alla
vi går här bort i Skara nu och 
knalla
och Kinnekulles krön det syns i 
fjärran
hur komma dit igen, det vete 
Herran
Och nu så slutar vi vår enkla visa
med hälsningar till Märta, Signe, 
Nanny, Lisa är
Dagmar ännu kvar så hälsa henne
även
ajöss med er, nu tröttnar jag i 
näven


