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Hää de mees te är kab ka, läeb ran da räi mi püü de ma. Kau
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ta vee tak se me re pääl. Ae rud plak su vad. paa did need kii gu vad
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Soo vid püüd ja te sü da mes lii gu vad: Loo ja, võ ta
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Kui tuleb õnnistud suveke ja valmib põldudel viljake
Siis Häädemeestel igamees on heinamaal ja põllutöös.
Higi piserdab palgedel, tööd ja vaeva on kõikidel.
Mitmed rändavad tormil ja tuuledel,
kaugel mere pääl ohkehääl huuledel.

Kui jõuab sügise vilu märg ja lõpeb väline töödejärg,
siis Häädemeeste rahvas ka jääb pikast vaevast puhkama.
Merelt tõttavad tagasi kes käind kaugemaid radasi.
Lootes neiuke igatseb peiukest, ohkab emake oodates pojukest.

Kui talve tuleb, toob lund ja jääd puid, palka randa siis jõudma näed
ja rahvamurru järele üks laev seal liugleb merele
Ankruid, kettisid säetakse, hulgal hobustel veetakse.
Lõpeb töö rahvas rõõmustab lahkudes,
tundmus pühalik reederi südames.
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