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Nå samles både jeg og du
For bygdeliv og framtidstru
- i sterke NBU!
Med tevling, fest og nye sprell
Med dårlig sang til gitarspell utover seine kveld
Her møter vi venner i fra forrige år
Og det er helt sikkert, vi nye venner får!
Det er lufta i BU som gjør det
Det må være champagne i den
sinnet løftes, vi blir sånn litt øre
som i kveld, kjære venn, bare kjenn
La det være seg mann eller kvinne
i fra sør, eller nord eller ned
Selve livsgleden bobler her inne
det er lufta som sørger for det
En sommerkveld, en stevneplass
I vogna bak en plastikkdass
- der er det mere plass
Til unge bygdeungdomsfolk
Og dialekter svirrer så her trenger vi en tolk
Det skåles som før inni vogner og telt
Det synges og skråles på sanger som er spelt!
Klar for kveldstimers latter og sjarme
har vi festsko og finstasen på
Og mot kvelden vi holder oss varme
med å drømme om napp vi kan få
Vi er friske og klare i røsten
Vi har kraften av meningers mot
Som en sommernatts lengten mot høsten
tar vi skjebnen på stående fot
Vi tevler friskt i alt vi kan
og feirer med et realt band
- og dans av hun og han!
Med kultur, dugnad, arbeidslyst
Ja, ungdom som er klar til dyst fra grense ut til kyst.
Vi er jo sterke når vi står i lag
Ja, vi er jo ungdom av Norges beste slag.
Som en stjernenatts uskrevne saga
Unge hjerter som banker i takt
Med vårt samhold vår styrke i laga
Skapes ungdom med vilje og makt
Det er lufta i BU som gjør det
Det må være champagne i den
sinnet løftes, vi blir sånn litt øre
som i kveld, kjære venn, bare kjenn

