1 Hovenäsets
sommarmelodi
Pärlan vi funnit vid västervåg:
Hovenäset
Fast där går bussar och inga tåg
Dit står ändå vår håg.
Strunt i om vägen är svår och lång
Ty när vi kommer fram
Fylls vår själ utav sol och sång,
glittrande fröjd och glam.
Hovenäset, sommarens melodi
Hovenäset är vi betagna i,
Och vi som här fått vara
Nå´n fattig vecka bara
Vi längtar se´n
Till sommaren
För då kommer vi hit igen

Vet att din vänlighet saknar gräns:
Hovenäset
Själva maneterna knappast bränns
Bara en aning känns
Vänliga värdar ur rummen flyr
för denna främlingsström
som varje vecka mot väster styr
för att ge dig beröm.
Hovenäset...
Solen ser också vänligt på:
Hovenäset
Om den bak molnen ibland vill gå
Så har vi sol ändå
Har den ej bränt oss i skinnena
på några korta da´r
Sitter den likväl i sinnena
för hela vintern kvar
Hovenäset...

2 Brännö brygga

3 Idas sommarvisa

Koss, vad det vimlar av segel idag
är det kappsegling? Nej, det är
lördag
Javisst, då förstår jag vart
pojkarna ska
dom har änna som ledigt idag

Du ska inte tro det blir sommar,
ifall inte nån sätter fart
på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna
blommar,
jag gör hela kohagen grön,
och nu så har sommaren kommit,
för jag har just tagit bort snön.

Där seglar Kålle med kepsen på
svaj
haj på daj du, hur har du det själv
då?
Det är tjo vad det viftar, kom med
om du vill
ja du vet la var vi lägger till
Det är dans på Brännö brygga
en gammal och fin tradition
Fullt med publik, och trevlig musik
ja, vad är en vals utan dragspelets
ton
Och en dans på Brännö brygga
är för många ett stort äventyr
Där är glädje och fest
se, därute i väst blinkar Vinga fyr
Från Vinga sand
hörs in till land
Blandat med en dragspelslåt
dunket från en fiskebåt
Dansen den går
och lilla hjärtat det slår
slår för en liten vän
och för Bohus län

Jag gör mycket vatten i bäcken,
så där så det hoppar och far.
Jag gör fullt med svalor som
flyger
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen,
för jag gör den alldeles skär.
Och smultron det gör jag åt barna
för det tycker jag dom kan få
och andra små roliga saker
som passar när barna är små
Och jag gör så roliga ställen
där barna kan springa omkring
då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.

4 Rosa på bal
Tänk att jag dansar med
Andersson,
lilla jag, lilla jag,
med Fritiof Andersson!
Tänk att bli uppbjuden av en så'n
populär person!

"Rosa på bal", vackert namn, eller
hur?
Början i moll och finalen i dur.
När blir den färdig, herr
Andersson, säg,
visan Ni diktar till mig?

Tänk, vilket underbart liv, det Ni
för!
Säg mig, hur känns det att vara
charmör,
sjöman och cowboy, musiker,
artist...
Det kan väl aldrig bli trist?

Visan om Er, fröken Rosa,
får Ni ikväll till Ert bord.
Medan vi talar på prosa
diktar jag rimmande ord.

Nej, aldrig trist, fröken Rosa,
har man som Er kavaljer.
Vart jag än ställer min kosa,
aldrig förglömmer jag Er.
Ni är en sångmö från Helikons
berg.
Åh, fröken Rosa, er linje, er färg,
skuldran, profilen med lockarnas
krans,
ögonens varma glans!
Tänk, inspirera herr Andersson,
lilla jag, inspirera Fritiof
Andersson!
Får jag kanhända min egen sång,
lilla jag, nå'n gång?

Tyst! Ingen såg att jag kysste Er
kind.
Känn hur det doftar från parken
av lind!
Blommande lindar kring månbelyst
stig...
Rosa, jag älskar dig!

5 I natt jag drömde

6 Sommaren är kort

I natt jag drömde, något som jag
aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord,
och alla krig var slut.
Jag drömde om en jätte sal, där
statsmän satt på rad
Så skrev de på ett konvolut, och
reste sig och sa:
"Det finns inga soldater mer, det
finns inga gevär.
Och ingen känner längre till, det
ordet militär"
På gatorna gick folk omkring och
drog från krog till krog.
Och alla drack varandra till, och
dansade och log.

Inte ett moln
Så långt ögat kan nå
Inte en droppe regn
På flera dar
Med en glass i min mun
Å i sandaler av plast
Går jag i solen
Och tänker på dig
Ljusblåa dagar
Seglar förbi

I natt jag drömde något som jag
aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord
och alla krig var slut.
Inatt jag drömde något som jag
aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord
och alla krig var slut.

Sommaren är kort
De mesta regnar bort
Men nu är den här
Så ta för dig
Solen skiner idag
Hösten kommer snart
Det går med vindens fart
Så lyssna på mig
Solen skiner
Kanske bara idag
Vattnet är varmt
Och luften står still
Jag sitter i skuggan
Läser gårdagens blad
Snart är det dags
För ett hopp i de blå
Få bort sanden mellan tårna
Å svalka min kropp
Ljusblåa dagar
Seglar förbi
Sommaren är kort.....

7 Inbjudan till Bohuslän
Som blågrå dyning bohusbergen
rullar
i ödsligt majestät mot havets
rand.
Men mellan dess kala urtidskullar
är bördig jord och gammalt
bondeland.
Dit tränger Skagerack med blåa
kilar,
och strida strömmar klara som
kristall.
Och lummig lövlund står med
björk och pilar
och ask och ek vid ladugård och
stall.
Ja kom och se vårt Bohuslän om
våren,
du Rönnerdahl, som äger blick för
färg.
Här går på vinröd ljung de svarta
fåren,
och rosa skyar över druvblå berg.
Här svallar myllan lilabrun kring
plogen,
när Anders plöjer med sin norska
häst.
Och skutor med kinesiskt vitt om
bogen
på golfströmsgröna svall styr mot
nordväst.

Kom ut till stränderna, de ödsligt
sköna,
med slån och hagtorn, böjda djupt
av storm,
med gamla båtvrak som har
multnat gröna,
men än i brustna skrov, bär vågens
form.
Där mellan hav och land, på sand
som skrider,
på tång som gungar kan du ensam
gå,
och leva i de längst förflydda
tider,
och i ditt släktes framtid likaså.

8 Dagny
Inte visste vi vad kärlek var
förr'n lilla
Dagny kom till stan,
nu sitter vi där och doppar
skorporna
på Café Sjuan hela dan
och alla så ropar vi i kör att:
Dagny, kom hit och spill, oh,
oh, oh,
Dagny, fem droppar till.
Hör hur mitt hjärta sjunger
trall dill dill.
Solbrun gick hon mellan våra
bord,
ja, hon var nästan alldeles svart,
vi satt och tryckte på små
kärleksord
men liksom kom ej någon vart,
för så fort nå'n försökte skrek
dom andra:
Dagny, . . . . .
Vi spelade på grammofonen där
och titta' snett uppå varann,
wienerbröna, mazarinerna och
sockerkakorna försvann
i fyra små feta killar som sjöng:
Dagny, . . . . .

Allting hade kanske slutat bra om
inte Dagny sagt en dag:
Hejsan älsklingar, nu bjuder jag
och ni får
ta vad ni vill ha.
Oj, oj, vad vi svällde upp på grund
av:
Dagny, .. . . . .
I saligt rus av hennes vackra ord vi
glömde bort att säga tack,
vi åt och drack så allihopa sprack
och i tapeten sa det smack!
Ruinerna sjunger
ännu där om:
Dagny, kom hit och spill, oh, oh, oh,
Dagny, fem droppar till.
Hör hur mitt hjärta sjunger trall
dill
hör hur mitt hjärta sjunger trall
dill
hör hur mitt hjärta sjunger trall
dill dill.

9 Aj, Aj, Aj

10 Ljus och värme

Aj Aj Aj
bankar
Aj Aj Aj
Aj Aj Aj
Aj Aj Aj

När mörkret nu har sjunkit ned
går jag stilla genom rummet
Och många känslor drar i mig,
vad ska framtiden ge?
För det arvet du ska bära
kan bli tungt att ta med sig
Kommer frågor, kommer klander,
kommer misstanke om svek?

det bultar och det
sen du lämnade mig
bara du i mina tankar
kan aldrig glömma dig

Vi möttes förra aret hos en
kompis till mig
Det var ett litet party
och jag dansande för dig
Sen följde jag dig hem
jag var lycklig jag var glad
Da visste jag inte vad
jag vet nu idag
Aj Aj Aj det bultar och det
bankar …..
Du ville bara leka med
mig en liten stund
Jag trodde du var min
varje timme och var för sekund
Jag trodde att vi tva,
betydde allt för varann
Men du var redan gift
och hade barn och en man
Aj Aj Aj det bultar och det
bankar …
Aj Aj Aj det bultar och det
bankar ….

Solen som gick ned i kväll
Den ska skina för dig, kära
Och fågelns frihet ska nog visa
väg
Och det ska bli
Mycket ljus och mycket värme
Tro och hopp, det får du med
dig
Många tårar, tunga stunder
Är jag rädd för att det blir
När solen jagar natten bort så
kryper du intill mig
Jag gömmer alla tunga tankar som
var där i går
I liv och skratt du frågar mig om
regnet och om solen
Och svaren som jag ger dig
hade inte jag igår
Solen som gick ned i kväll ...
Solo
Solen som gick ned i kväll ...
Solen som gick ned i kväll ...

11 Anna och mig
Stack iväg från ingenting, sökte
mig ett mål
Klädd i skjorta, jacka och ett par
jeans
Anna fann en gammal båt och i
grevens tid
Tog oss ända ner till New Orleans
Jag tog upp ett munspel ur min
tomma, slitna ficka
Och jag blåste trött när Anna
sjöng en blues
Och en vindpust blåste, vissla
skönt och Anna klappa takt
Vi kunde snart var låt som folk på
båten sjöng
Frihet är ett lustigt ord som
täcker ingenting
Ingenting är värt nåt men är fritt
Va ihop var enkelt då när Anna
sjöng en blues
Va ihop var skönt och lätt för mig
Skönt och lätt för oss, Anna och
mig
Ifrån massorna i Tokyo till en
varm och tropisk sol
Dela Anna alla gömmor i min själ
Stod där bredvid mig då, trots
allt jag gjort
Varje natt hon rätta' mina fel

Men någonstans i någon hamn gled
hon ur mitt grepp
För att söka sig det hem hon ville
ha
Jag skulle byta varje morgondag
mot en enda av de dar
Då jag och Anna sjöng och
skrattade som barn
Frihet är ett lustigt ord som
täcker ingenting
Ingenting är värt nåt men är fritt
Va' ihop vad enklelt då när Anna
sjöng en blues
Va' ihop var skönt och lätt för mig
Skönt och lätt för oss, Anna och
mig
Men någonstans i någon hamn gled
hon ur mitt grepp
För att söka sig det hem hon ville
ha
Jag skulle byta varje morgondag
mot en enda av de dar
Då jag och Anna sjöng och
skrattade som barn
Frihet är ett lustigt ord som
täcker ingenting
Ingenting är värt nåt men är fritt
Va' ihop vad enklelt då när Anna
sjöng en blues
Va' ihop var skönt och lätt för mig
Skönt och lätt för oss, Anna och
mig

12 Country Roads
Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains,
Shenandoah River
Life is old there, older than the
trees
Younger than the mountains,
growin' like a breeze

Country roads, take me home…

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

En gång jag seglar i hamn
En gång är du i min famn
En gång berättas, min vän
Sagan om den som kommer igen

All my memories gather 'round
her
Miner's lady, stranger to blue
water
Dark and dusty, painted on the
sky
Misty taste of moonshine,
teardrop in my eye

En gång i drömmarnas land
Vandrar vi två hand i hand
En gång, min älskning
Kommer jag hem till dig

Country roads, take me home…
I hear her voice in the mornin'
hour, she calls me
The radio reminds me of my home
far away
Drivin' down the road, I get a
feelin'
That I should've been home
yesterday, yesterday

Country roads, take me home…

13 En gång jag seglar i
hamn

Liten blir stor, drömmer och tror
Kommer du snart till mig?
Rosende kind, kommer en vind
För den mig hem till dig, åh
En gång jag seglar i hamn.....
En gång i drömmarnas land ...
Blågröna svall, tång och korall
Lurar inunder mig
Men ovanför stjärnorna hör
Sången jag skrev till dig, åh
En gång jag seglar i hamn.....
En gång i drömmarnas land ...

14 Eloise
Samlar mina tankar i ensamhet
innan jag går ut
Trodde jag va' smart när jag
gjorde slut, ah...
Längtar efter dig och nu står jag
här utanför din dörr
När jag nu ringer på, öppnar du då
Eller vill du att jag ska gå?
Så jag ber dig, kom ut till mig

Eloise, är vi mer än bara vänner?
Så visa vad du känner och sen får
känslorna bestämma
Eloise, även vindarna kan vända,
för mig är du den enda
Vår kärlek den är värd ett högre
pris, Eloise
Det är inte lätt när man inte kan
inse sina fel
Jag är som en boll i ett
flipperspel, ah...
Längtar efter dig och nu står jag
här utanför din dörr
När jag nu ringer på, öppnar du då
Eller vill du att jag ska gå?
Så jag ber dig, kom ut till mig

Whoa... Eloise, är vi mer än bara
vänner?
Så visa vad du känner och sen får
känslorna bestämma
Eloise, även vindarna kan vända,
för mig är du den enda
Vår kärlek den är värd ett högre
pris, Eloise
Jag väntar och hoppas och längtar,
säg mig...
Eloise, även vindarna kan vända,
för mig är du den enda
Vår kärlek den är värd ett högre
pris, Eloise

15 En säng av rosor
Glaset är halvtomt just nu
Halvfullt om du varit här
Dagarna går men vill aldrig ta slut
Önskar jag var där du är
Gatorna ekar av dig
Minnen som alltid finns där
Allting jag ser är en film om oss
två
Har fastnat i vår lilla värld
Jag ska göra en säng av rosor
Jag ska tända varenda ljus
Jag ska spela den musiken
Som du alltid brukar sjunga
Jag ska göra en säng av rosor till
dig
Stockholm är gråare nu
Sommaren gick allt för fort
Nu nalkas våren och snart är du
här
Längtat mer än du nog trott
Jag ska göra en säng av rosor
Jag ska tända varenda ljus
Jag ska spela den musiken
Som du alltid brukar sjunga
Jag ska göra en säng av rosor till
dig

Saknar att fastna med blicken
djupt i dina ögon
Den tryggaste plats i min ensamma
värld, inga frågor
Med dig kan jag vara mig själv,
behövs inga ord
Jag ska göra en säng av rosor
Jag ska tända varenda ljus
Jag ska spela den musiken
Som du alltid brukar sjunga
Jag ska göra en säng av rosor
Jag ska tända varenda ljus
Jag ska spela den musiken
Som du alltid brukar sjunga
Jag ska göra en säng av rosor
Jag ska göra en säng av rosor
Jag ska göra en säng av rosor
till dig

16 Guld och gröna skogar
Det var dans och hålligång
Upp på logen natten lång
Det var sommar, det var guld och
gröna skogar
Det är en stilla kväll
Men jag får ingen ro
Solen dröjer kvar vid havets rand
Jag börjar tänka på
En gång för länge sen
En annan kväll i pilevallars land
Spelemännen spelade som elden
vore lös
Pågarna från Sjöbo var vilda
Och de svingade varsin tös
Det var dans och hålligång
Upp på logen natten lång
Det var sommar, det var guld och
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann'
Det var sommar det var guld och
gröna skogar
Under eken där vid ån
Frågade du mig
Om jag var din i alla våra dar
Och solen sänkte sig
När fiolen stämde upp
Jag lovade att alltid stanna kvar

Det var dans och hålligång
Upp på logen natten lång
Det var sommar, det var guld och
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann'
Och jag lovade dig guld och gröna
skogar
Spelemännen spelade som elden
vore lös
Pågarna från Sjöbo var vilda
Och de svingade varsin tös
Det var dans och hålligång
Upp på logen natten lång
Det var sommar, det var guld och
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann'
Och jag lovade dig guld och gröna
skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann'
Det var sommar, det var guld och
gröna skogar
Så ge mig sommar, ge mig guld och
gröna skogar

17 Hon är sexton år idag
Tra-la-la-la-la-la-la-la, Happy
Birthday sweet sixteen
Tra-la-la-la-la-la-la-la, Happy
Birthday sweet sixteen
Idag det sker, hon fyller år
Hon är så lycklig för sin nya vår
Nu är hon sötast av de flickor
man vill ha
Hon är 16 år idag
Vad händer nu? Vad ska hon bli?
Nu ifrån skolan ska hon vara fri
En sista sommar fylld av frihet
och behag
Hon är 16 år idag
När hon var fyllda 6 då var hon
pappas flicka
När hon sen blev 12, då inga
hjärtan ticka
Nu är hon 16, hon är det sötaste
som finns
Nu ska hon hyllas, dagen
förgyllas, rosorna för henne
blomma
Så är det kväll, hon går till sängs
Hon tar godnatt av alla tankarna
som trängs
En dag som denna ska hon minnas
med behag
Hon är 16 år idag

Idag det sker, hon fyller år
Hon är så lycklig för sin nya vår
Nu är hon sötast av de flickor man
vill ha
Hon är 16 år idag
Tra-la-la-la-la-la-la-la, Happy
Birthday sweet sixteen
Tra-la-la-la-la-la-la-la, Happy
Birthday sweet sixteen
Tra-la-la-la-la-la-la-la, Happy
Birthday sweet sixteen

18 Händerna mot himlen
Tror du att du och jag kommer
att ses igen?
Tror du att du och jag, har en
framtid tillsammans?
Tror du att du och jag kommer
att leva länge än?
Det tror inte jag
Tror du att du och jag kommer
att minnas den kvällen?
Tror du att du och jag kommer
att drömma oss tillbaka?
Tror du att vi kommer leva
lyckliga I alla våra dar´?
Även om vi aldrig mer ses
Händerna upp I luften
Pannan mot baren, nu spränger
vi taket. Hamnar I himlen, där
änglarna gråter. Stan är vaken,
allt är förlåtet älskling.
Händerna upp I luften. Vi ska
bli fulla, livet är meninslöst
Vem bryr sig? Natten är
vacker, du är som natten
Och jag är en vinnare igen
Tror du att du och jag kommer
att vinna det här racet?
Tror du att du och jag har en
chans mot alla andra?
Jag önskar att jag kunde gå på
någonting mer än bara känslan,
Av att allting redan är försent

Händerna upp I luften …..

19 Leende guldbruna ögon
Leende guldbruna ögon
Har jag förälskat mig I
Just dina guldbruna ögon
Så blå kan de aldrig mer bli
Blickarna som du mig sänder
Tänder nå't varmt inom mig
Det är nå't härligt som händer
Som fångar och drar mig till dej
Leende guldbruna ögon
Har jag förälskat mig I
Just dina guldbruna ögon
Så blå kan de aldrig mer bli
Ögon som lockar och leker
Och som kan få mig att tro
Mjuka såsom sammet dom smeker
Dom utstrålar lugn och ger ro
Leende guldbruna ögon ...
Leende guldbruna ögon
Har jag förälskat mig I
Just dina guldbruna ögon
Så blå kan de aldrig mer bli
Så blå kan de aldrig mer bli

20 Inget stoppar oss nu
Ja, jag vet att klockan är två, och
det är sent för en söndag kväll,
Men ingenting kan få mig här
ifrån.
Ja jag vet att jag borde gå men
vem har lust att va rationell?
När man har rock n roll och
saxofon.

Och att imorgon, det är en annan
dag.
Måndag morgon när vi vaknar är
det säkert senare än vanligt.
Måndag morgon och vi saknar ett
annat hjärta som slår i takt.

Måndag morgon kan vi glömma
det är flera ljusar till det ljusnar.
Måndag morgon kan vi drömma om
det som händer oss här och nu.

För inatt, inatt är det du är det
jag,
Och vi följer så lätt minsta
motståndets lag.
Mot en himmel som har nummer 7,
inget stoppar oss nu.

För i natt är det du är det jag,
Och vi följer så lätt minsta
motståndets lag.
Mot en himmel som har nummer 7,
inget stoppar oss nu.

Händer nånting innuti
Vild och exalterad
Har jag nåt att säga dig, stanna
här hos mig

Åh I natt, i natt, kom och ge, kom
och ta,
Kom och dansa med mig, du är allt
jag vill ha.
Ingenting som vi gör är tabu,
inget stoppar oss nu.

För inatt, inatt är det du är det
jag,
Och vi följer så lätt minsta
motståndets lag.
Mot en himmel som har nummer 7,
inget stoppar oss nuuuu.
Inget stoppar oss nu.

Har så svårt att släppa din hand
och se dig gå åt ett annat håll,
När vi precis har träffats, du och
jag.
Har du också tänkt på ibland att
ingenting spelar någon roll,

21 Jag tror på
sommaren
Jag tror, jag tror på sommaren
Jag tror, jag tror på sol igen
Jag pyntar mig i blå kravatt
Och hälsar dig med blommig hatt
Jag tror på dröm om sommarhus
Med täppa och med lindars sus
En speleman med sin fiol
Och luften fylld med kaprifol
Kortast och blekast vintersol,
finns en decemberdag
Kallad för Thomas Tvivlaren, för
att hans tro var svag
Han skulle aldrig någonsin, trott
på en sol, en vår
Ändå förvandlas vintern till
sommar varenda vår
Jag tror, jag tror på sommaren
Jag tror, jag tror på sol igen
Jag pyntar mig i blå kravatt
Och hälsar dig med blommig hatt
Jag tror på dröm om sommarhus
Med täppa och med lindars sus
En speleman med sin fiol
Och luften fylld av kaprifol

Midsommarafton natten lång,
kärlek och dans och sång
Solen, som plötsligt börjat gå upp
och ner på en gång
Pojken med flickans hand i sin
viskar och får till svar
Löften han gått och hoppats på
under det år som var
Jag tror, jag tror på sommaren
Jag tror, jag tror på sol igen
Jag pyntar mig i blå kravatt
Och hälsar dig med blommig hatt
Jag tror på dröm om sommarhus
Med täppa och med lindars sus
En speleman med sin fiol
Och luften fylld av kaprifol
Jag tror, jag tror på sommaren
Jag tror, jag tror på sol igen
Jag pyntar mig i blå kravatt
Och hälsar dig med blommig hatt
Jag tror på dröm om sommarhus
Med täppa och med lindars sus
En speleman med sin fiol
Och luften fylld av kaprifol

22 Mamma är lik sin
mamma
Mamma är lik sin mamma
Ja, kvinnans lott i livet är
densamma
Det sa farmors mormors mor
Till sin farmors morbrors bror
Att livet är ett enda damma
damma
Mamma är lik sin mamma
Har samma gamla sysslor som ska
skötas
Vi har samma röda knän
Samma präktiga migrän
Och samma gamla skjortor som
ska blötas
Har en karl, lik sin far upp i dagen
Lika rädd, han är i bädd för ont i
magen
Ingen lön, alltid grönt, samma
kläder
Regn och sol, samma kjol i alla
väder
Mamma är lik sin mamma
Och drömmarna är fyllda utav
trasor
Och av hinkar och av lock, och av
damm, skräp och skråp
Och sen vaknar man till alla dessa
fasor

Mamma är lik sin mamma
Vi städar och vi skurar och vi fejar
Dammar av och sköter karl
Hänger tvätt och snyter barn
Och skurar, dammar, städar,
diskar, fejar
Så ska man då va älskarinna
Har krafter kvar när ens karl läst
jag, en kvinna
Som en dröm, ljuv och öm, fastän
sliten
Det ska man va, det ska han ha,
mitt upp i skiten
Mamma är lik sin mamma
Ja, kvinnans lott i livet är
densamma
Det sa farmors mormors mor
Till sin farmors morbrors bror
Att livet, det är ett enda damma
damma
Så ska man då va älskarinna
Har krafter kvar när ens karl läst
jag, en kvinna
Som en dröm, ljuv och öm, fastän
sliten
Det ska man va, det ska han ha,
mitt upp i skiten

23 Min kärleksång till dig
Jag har köpt mig en akustisk
gitarr
Sen den dan du träffa mig
Så här står jag med min nya
gitarr
Och min kärlekssång till dig
Du har allt det där som flickor
ska ha
Du kan få mig dit du vill
Du har allt som få mig att må
så bra
Du har allt och lite till
Och nu ska vi på turné
Kanske vill du följa med
Ja, jag har er båda kära
Ja, jag vill ha er båda nära
Min gitarr och du och jag
Tillsammans kan vi få det bra
Jag har inte några pengar
Men min gitarr, min gitarr
Den har nya strängar
Allt jag har är en akustisk gitarr
Och min kärlekssång till dig
Lalalala, Lalalala, ...

Och nu ska vi på turné
Kanske vill du följa med
Ja, jag har er båda kära
Ja, jag vill ha er båda nära
Min gitarr och du och jag
Tillsammans kan vi få det bra
Jag har inte några pengar
Men min gitarr, min gitarr
Den har nya strängar
Du har allt det där som flickor
ska ha
Sånt som gör musik i mig
Men allt jag har är en akustisk
gitarr
Och min kärlekssång till dig
Lalalala, Lalalala, ….
Allt jag har är en akustisk gitarr
Och min kärlekssång till dig

24 Sommar i Sverige
Tar vad som finns, en tunn kavaj
och blåa jeans
Och packar sen ner resten
Jag åker bort, men inte långt
Jag åker kort
Mot salta bad och solsemester
Följ med mig, säg ja, inte nej
Här kommer jag, nu börjar festen
Det blir en sommar i Sverige igen
Ja, en sommar i Sverige igen
Sol, vind och hav, en tid
att koppla av
Det är sommar i Sverige för mig
Vill ha en sommar i Sverige med
dig
I Tylösand, i Bohuslän och
Härnösand
Ja, var som helst längs kusten
En iskall öl, en grillad bit
och solblekt hår
En naken rygg som väcker lusten
Kärleken får liv om igen
Och värmer sen långt in på hösten
Det blir en sommar i Sverige igen
Ja, en sommar i Sverige igen
Sol, vind och hav,
en tid att koppla av
Det är sommar i Sverige för mig
Vill ha en sommar i Sverige med
dig

Följ med mig, säg ja, inte nej
Här kommer jag, nu börjar festen
Det blir en sommar i Sverige igen
Ja, en sommar i Sverige igen
Sol, vind och hav, en tid att koppla
av
Det är sommar i Sverige för mig
Vill ha en sommar i Sverige med
dig

25 Sommar Och Sol

26 En liten femöreskola

Sommar, sommar
Havet och vinden
kaprifol
Sommar, sommar
En himmel så blå

För ganska länge länge sen
När vi var riktigt små
Kommer du ihåg vad det var som
jag brukade bjuda dig på

och sol
och doft av
och sol
som viol

När livet blir för tråkigt och
dagen blir för grå
Då tar jag till ett eget litet knep
En fånig liten ramsa som jag
hittat på
Som handlar om det bästa jag vet
Sommar, sommar och sol ...
På morgon när jag vaknar och drar
upp min rullgardin
Så kanske regnet bara öser ner
Då blundar jag och nynnar på en
melodi
Som handlar om det bästa jag vet
Sommar, sommar och sol ….
När vintermörkret sänker sig så
dystert på vår jord
Då har jag som en magisk
hemlighet,
En fånig liten ramsa med såna ord
Som handlar om det bästa jag
vet.
Sommar, sommar och sol ….
Sommar, sommar och sol ….

När du höll din lilla hand i min
Och jag såg dina ögon stråla
Det var då, min kära, jag bjöd
dig på
En liten femöres kola
Det var då vi brukade leka
Vi lekte mamma pappa och barn
Jag kallade dig för min hustru
Och jag kände mig som stora karln
När du höll din lilla hand i min…
Vi var ju inte särskilt gamla
Men vi bestämde strax ändå
Att vad som än i världen hände
Alltid vid varandras sida stå
När du höll din lilla hand i min…
Nu har många år passerat
Och du är gift men du bor här i
stan
Och jag ser dig i bland och du
hälsar
Och jag tror att du minns den dan
När du höll din lilla hand i min…

27 Sträck ut din hand
Sträck ut din hand
och finn en hand i din
Så gjorde jag och fann
en hand i min
Sträck ut din hand
Gåtfulla jord,
du gör mig förundrad
Frihetens tid
lämnar märkliga spår
Ögon av sorg
söker himmelens stjärnor
Som sprider sitt ljus
på den vägen vi går
Sträck ut din hand
och finn en hand i din
Så gjorde jag och fann
en hand i min
Sträck ut din hand
och bygg en mänsklig bro
Vi bygger från land till land,
sträck ut din hand
Öppna din famn
för resten av världen
Du är en del
av allt det som sker
Sprid du ditt ljus
såsom himmelens stjärnor
Ge av dig själv
så som stjärnorna ger

Sträck ut din hand
och finn en hand i din
Så gjorde jag och fann
en hand i min
Sträck ut din hand
och bygg en mänsklig bro
Vi bygger från land till land,
sträck ut din hand
Sträck ut din hand
och finn en hand i din
Så gjorde jag och fann
en hand i min
Sträck ut din hand
och bygg en mänsklig bro
Vi bygger från land till land,
sträck ut din hand
Vi bygger från land till land,
sträck ut din hand

28 Teddybjörnen
Fredriksson
För länge sen,
när jag fyllde fyra år
Fick jag en gåva min far
En fin present,
när jag fyllde fyra år
Som jag sen så länge hade kvar

Men åren gick,
jag glömde bort min vän
Och jag blev gift och fick ett barn
Och så igår,
när hon fyllde fyra år
Fick hon en teddybjörn av sin far

Teddybjörnen Fredriksson,
ja så hette han
En gång var han bara min
och vi älskade varann
Teddybjörnen Fredriksson,
hans nos, den var av garn
Ja, han var min bästa vän
när jag var ett litet barn

Teddybjörnen Fredriksson,
ja så hette han
En gång var han bara min
och vi älskade varann
Teddybjörnen Fredriksson,
hans nos, den var av garn
Ja, han var min bästa vän
när jag var ett litet barn

Och varje kväll
var han så go och mjuk
Då värmde han min säng så varm
Han var så snäll,
en gång när jag var sjuk
Så fick jag sova på hans arm

Teddybjörnen Fredriksson,
ja så hette han
En gång var han bara min
och vi älskade varann
Teddybjörnen Fredriksson,
hans nos, den är av garn
Ja, han var min bästa vän
när jag var ett litet barn

Teddybjörnen Fredriksson,
ja så hette han
En gång var han bara min
och vi älskade varann
Teddybjörnen Fredriksson,
hans nos, den var av garn
Ja, han var min bästa vän
när jag var ett litet barn

Teddybjörnen Fredriksson
Teddybjörnen Fredriksson

29 Jag vill vara din
Margareta
Ingen vet, det jag vet, en
hemlighet
Någon som jag tycker om
har gjort mig het
Kan jag hjälpa att jag känner det
så här?
Och den blick som jag fick,
den sa mig allt.
Det jag vill, kan jag nog få,
tusenfalt.
Å, nu börjar jag förstå att jag är
kär.
Jag vill vara din, Margareta
Bara vara din, ska Du veta.
Stå där vid din dörr, kär som
aldrig förr
Men vågar inte ringa.
Pulsarna dom bränner så heta,
känner Du som jag, Margareta.
Blickarna Du gav, gav Du dom som
svar eller ej?
Och jag går hem igen
med din bukett
Det jag vill säga dig är inte lätt.
Kan inte hjälpa att jag känner det
så här.

Jag vill vara din ska du veta,
bara vara din Margareta
Står här vid din dörr,
kär som aldrig förr,
men vågar inte ringa.
Pulsarna dom bränner så heta.
Känner du som jag , Margareta?
Blickarna du gav, var dom till ett
svar eller ej?
Ska du aldrig nånsin få veta,
att jag gillar dig Margareta?
Står här vid din dörr,
kär som aldrig förr,
men vågar inte ringa.
Pulsarna dom bränner så heta.
Känner du som jag , Margareta?
Ingen annan vet om min hemlighet
mer än jag.
Nan n ana n ana,
Nan n ana n ana

30 Ta mig till havet
Vi tar vägen mot stranden
Vi som aldrig setts förr
Att du vågar gå med mig
Ifrån trängsel och vin
Det var enkelt för båda
Bara öppna en dörr
Sommarnatten är från
Och med nu din och min
Med en suck rullar vågorna in
Ta mej till havet,
och gör mej till kung!
Kung över sommar'n och natten
Sanden är fuktig
och kvinnan är ung
Galen av längtan är jag
Dofterna samlas,
och luften blir tung
Ta mig till havet
och stanna tills natten blir dag
Kanske något berusad
Fastän glasklar ändå
När ett sinne I taget
Fylls av allt jag kan få
Om jag lever imorgon
Spelar ingen roll alls
Vi har hört havet spela
Våran sommarnattsvals
Jag vill ha dej
När natten ser på

Ta mej till havet,
och gör mej till kung!
Kung över sommar'n och natten
Sanden är fuktig
och kvinnan är ung
Galen av längtan är jag
Dofterna samlas,
och luften blir tung
Ta mig till havet
och stanna tills natten blir dag
Ta mej till havet, …..
Ta mej till havet, …..

31 Ålefeskarns vals
När som Brofjorden svallar och
brusar
Då står en fiskares längtan dit ner
Men inga metklampar längre jä
krusar
För inga ålskinn till prejeln de ger
Med några metmaskar käckt under
armen
Och med en skjorta så flejen i hals
Och med ett hjärta som klappar i
barmen
Jag sjunger ålefeskarns vals!
Det va en gång jag skulle ut och
feska ål
Med en krok som va av stål
Jag hade lånat Börje Bengtssons
gamle båt
Men det va höl i bönn, så jag ble'
våt
Då fick jag syn på Andreases pråm
Den har ju alltid gått i lån
Fast hes och skrövlig i min hals
Jag sjunger ålefeskarns vals!
Jag tog åltiner med mig förstår i
Och dem jag kastade handlöst i
sjön
Och då jag sa för mig sjöl att här
har di
Nånting att roa er med där på bönn
Och sedan rodde jag sakta mot
vågen

För någon brådska, det var inte
alls
Jag var så livad och glad uti hågen
Jag sjungde ålefeskarns vals!
Om en stund for jag dit för att
titta
Om det i tinan nån ål krupit in
Jag tyck jag rodde så sakta och
hitta
Om blott en halvtimma åltinan min
Och då jag tänkte; här får jag till
huset
Och då så knäppte jag min overalls
Och sen så spotta jah ut
ljunglövssnuset
Och sjungde ålefeskarns vals!
Kommen hem fladde jä allihopa
det var ett flaarbet’ som i förstar
men vill man leva sa far man ju
jobba
för om man latar sej inget man
far,
sa jä far nog feska al till jä stupar
för annars tjänar jä ingenting alls
men när jä fatt mej en tre fyra
supar
jä sjunger ALEFESKARNS VALS.

32 Mjölnarens Irene
Den ene kom på hösten, just när
isen bundit sjön,
den andre under vintern, muntert
traskande i snön.
Fast båda hade tjänat kung och
krona i armen.
Så blev de genast fiender om
mjölnarens Irene.

När fyra år var gångna, sågs en
dag en ömklig syn
hur båda kommo traskande från
var sitt håll mot byn.
Men inga daler hjälpte, ty för
flera år se'n ren
en rikeman från grannbyn hämtat
mjölnarens Irene.

Men flickehjärtan är ingenting att
lita på,
de klappar stundom för en, lika
ofta för två.
Och aldrig det händer när en flicka
blir fru
att man är tre som blir ett utav tu.

Men flickehjärtan är ingenting att
lita på,
de klappar stundom för en, men
lika ofta för två.
Och aldrig det händer när en
flicka blir fru
att man är tre som blir ett utav
tu.

För att få slut på tvisten, så sa
mjölnar'n till sitt barn:
Den som ger tusen daler, får båd
dej och halva kvarn!
Och friarna i världen drogo ut på
flinka ben,
för att förtjäna daler och för
mjölnarens Irene.
Men flickehjärtan är ingenting att
lita på,
de klappar stundom för en, lika
ofta för två.
Och aldrig det händer när en flicka
blir fru
att man är tre som blir ett utav tu.

Ty flickehjärtan är ingenting att
fästa sej ve'
de klappar stundom för en och två
men också för tre.
Och friarna svor att aldrig mer
ta' sej en fru
och är de trognaste vänner ännu

33 Calle Schewens vals
I Roslagens famn på den
blommande ö
Där vågorna klucka mot strand
Och vassarna vagga och nyslaget hö
Det doftar emot mig ibland
Där sitter jag uti bersån på en
bänk
Och tittar på tärnor och mås
Som störtar mot fjärden i glitter
och stänk
På jakt efter födan, gunås
Själv blandar jag fredligt mitt
kaffe med kron
Till angenäm styrka och smak
Och lyssnar till dragspelets
lockande ton
Som hörs från mitt stugugemak
Jag är som en pojke, fast farfar
jag är
Ja, rospiggen spritter i mig!
Det blir bara värre med åren, det
där
Med dans och med jäntornas blig
Se måsen med löjan i näbb, han
fick sitt
Men jag fick en arm om min hals!
O eviga ungdom, mitt hjärta är ditt
Spel opp, jag vill dansa en vals’

Det doftar, det sjunger från skog
och från sjö
I natt ska du vara min gäst!
Här dansar Calle Schewen med
Roslagens mö
Och solen går ner i nordväst
Då vilar min blommande ö vid min
barm
Du dunkelblå, vindstilla fjärd
Och julinattsskymningen smyger
sig varm
Till sovande buskar och träd
Min älva, du dansar så lyssnande
tyst
Och tänker att karlar är troll
Den skälver, din barnsliga hand,
som jag kysst
Och valsen förklingar i moll
Men hej, alla vänner som gästar
min ö!
Jag är både nykter och klok!
När morgonen gryr, ska jag vålma
mitt hö
Och vittja tvåhundrade krok
Fördöme dig skymning, och drag nu
din kos!
Det brinner i martallens topp!
Här dansar Calle Schewen med
Roslagens ros
Han dansar när solen går opp!

34 Klöversnoa

35 Drömmen om Elin

Den som har klöver på ängarna,
ängarna, ängarna
Lägger rabarber på pengarna,
pengarna, ja pengarna

Vad jag drömt om dig, Lilla Elin lik
som sommarns vind
Söt som sockerstrut, med brun
och fjunig kind
Under alla år, har jag burit med
mig drömmen
Drömmen om Elin, leende under en
blommande lind

Den som kan spela på strängarna,
han hänger med ut i svängarna
Och gömmer fiolen för drängarna
Den som har klöver på ängarna
lägger rabarber på pengarna
Och gömmer fiolen för drängarna
Den som har vassaste knogarna,
knogarna, knogarna
Får första dansen på logarna,
logarna, ja logarna
Den som har stambord på krogarna
struntar i skatten till fogdarna
Han ber dem fara åt skogarna

Vad min dröm är skön, där är du så
ung och varm och ljus
Solen i ditt hår, ett avsked vid
ditt hus
I min ensamhet vänder jag tillbaks
till drömmen
Drömmen om Elin, barbent i tunn
sommarblus
Elin i min dröm, går ditt skratt
mot skyn som en ballong
Du far i min famn och vinden drar
en sång
Det blev aldrig vi men jag
drömmer ändå drömmen
Drömmen om Elin och om en
sommar en gång

36 Strövtåg i hembygden
Det är skimmer I molnen och
glitter I sjön
Det är ljus över stränder och näs
Och omkring mig står den härliga
skogen så grön
Bakom ängarnas gungande gräs
Och med sommar och skönhet och
skogsvindsackord
Står min hembygd och hälsar mig
glad,
Var mig hälsad! – Men var är min
faders gård
Det är tomt bakom lönnarnas rad
Det är tomt, det är bränt, det är
härjat och kalt
Där den låg, ligger berghällen bar
Men däröver går minnet med
vinden så svalt
Och det minnet är allt som är kvar
Och det är som jag såg en gavel stå
vit
Och ett fönster stå öppet däri
Som piano det ljöd och en munter
bit
Av en visa med fin melodi
Och det är som det vore min
faders röst
När han ännu var lycklig och ung
Innan sången blev tyst I hans

dödssjuka bröst
Och hans levnad blev sorgsen och
tung
Det är tomt, det är bränt, jag vill
lägga mig ned
Invid sjön för att höra has tal
Om det gamla, som gått, medan
tiden led
Om det gamla I Alsterns dal
Och sitt sorgsna och sorlande svar
han slår
Men så svagt som det blott vore
drömt
Det är kastat för vind sedan tjugo
långa år
Det är dött och begravet och
glömt
Där du kära gestalter och syner
minns
Där står tomheten öde och kal
Och min eviga vaggsång är allt som
finns
Av det gamla I Alsterns dal

37 Michelangelo (Men Så
Svara Då!)
Har försökt att fånga bilden jag
vill ha av dig
Fast bliderna är många har ingen av
dem lyckats, nej
Bilderna saknar ju skärpa och stil
Och gör inte rättvisa åt din profil
En tanke når mig långt ifrån
Jag slår mig ner vid min telefon
Michelangelo, kan du svara på
Hur du gjorde de alla tavlor som
blev historia sen
Michelangelo, men så svara då!
Kan du komma hit och ta med
stafilt och måla av min vän
Om han kunde visa hela världen hur
du ler
Så skulle Mona Lisa be om att få
plockas ner
Du skulle ta hennes plats som
legend
Med fräknar på näsan blev du lika
känd
Så mästaren någonstans ifrån
Var snäll och svara i telefon

Michelangelo, kan du svara på
Hur du gjorde de alla tavlor som
blev historia sen
Michelangelo, men så svara då!
Kan du komma hit och ta med
staflit och måla av min vän
Du skulle ta hennes plats som
legend
Med fräknar på näsan blir du lika
känd
Så mästaren någonstans ifrån
Var snäll och svara i telefon
Michelangelo, men så svara då!
Michelangelo, men, men, men så
svara då!
Mi-mi-mi-mi-Michelangelo, men,
men, men så svara då!
Mi-mi-mi-mi-Michelangelo, men,
men, Michelangelo
Men, men, men så svara då!
Na-na-na-na, Michelangelo, hmm,
men så svara då!

38 Lille vackra Anna
Lilla vackra Anna om du vill
Höre mig med själ å hjärta till
Jag är öm och trogen å till dygden
mogen
Tycker om at vara jäv å gill
Minns du hur vi lekte alla dar
Smekade varann som mor å far
Redde ler med handen byggde hus i
sanden
Ack hur lätt och lustigt livet var
Men den glada tiden snart försvann
Jag fick lära tröska å du spann
Du gick vall i skogen å jag körde
plogen
Mera sällan sågo vi varann
Röda kinder stora ögon blå
Vackra händer nätta fötter små
Rund och vit om armen blommig full
i barmen
Det skall bli nånting att titta på
Snälla Anna när Gud skapte dig
Tänkte han helt visst i nåd på mig
Kom att ja mig giva och min maka
bliva
Så skall det bli ljust på livets stig
Sist vi följas åt till himmelen
Råka far och mor på nytt igen
Bliva åter unga börja åter sjunga
Kärleken är livets bästa vän

39 Jag trodde änglarna
fanns
Jag trodde änglarna fanns bara,
bara i himmelen
Jag trodde änglarna fanns bara,
bara i himmelen
Men det var innan jag mötte dig
Nu har jag en ängel här hos mig

Jag trodde änglarna fanns bara,
bara i himmelen
Jag trodde änglarna fanns bara,
bara i himmelen
Men det var innan jag mötte dig!
Nu har jag en ängel här hos mig

Det var en helt vanlig dag
Men just den dan mötte jag
Den jag trodde aldrig fanns
I min värld någonstans

Men det var innan jag mötte dig!
Nu har jag en ängel här hos mig

Jag trodde änglarna fanns bara,
bara i himmelen
Jag trodde änglarna fanns bara,
bara i himmelen
Men det var innan jag mötte dig
Nu har jag en ängel här hos mig
Å du betyder allt för mig
Livet känns, så skönt med dig
Ängel, angel, stannar kvar
Hos mig, I alla dar
Jag trodde änglarna fanns bara,
bara i himmelen
Jag trodde änglarna fanns bara,
bara i himmelen
Men det var innan jag mötte dig!
Nu har jag en ängel här hos mig

40 Tusen bitar
Det sägs att ovan molnen är himlen
alltid blå
Men det kan var svårt att tro när
man inte ser den
Och det sägs att efter regnet
kommer solen fram igen
Men det hjälper sällan de som har
blivit våta
För när vännerna försvinner eller
kärleken tar slut
Ser man allt med lite andra ögon
Man övar sig och långsamt blir man
bättre på att se
Skillnad mellan sanningar och
lögner
Allting kan gå itu
Men ett hjärta kan gå i tusen bitar
Säger du at du är min vän
Så är du kanske det
Allting kan gå itu
Men ett hjärta kan gå i tusen bitar
Säger du att du är min vän
Så är du kanske det
Det sägs att det finns alltid
nånting bra i det som sker
Och tron är ofta den som ger oss
styrka
Ja, man säger mycket men man vet
så lite om sig själv

När ångesten och ensamheten
kommer
För när vännerna försvinner eller
kärleken tar slut
Ser man allt med lite andra ögon
Så man övar sig och långsamt blir
man bättre på att se
Skillnad mellan sanningar och
lögner
Allting kan gå i tu
Men mitt hjärta kan gå i tusen
bitar
Säger du att du är min vän
Så är du kanske det
Allting kan gå i tu
Men mitt hjärta kan gå i tusen
bitar
Säger du att att du är min vän
Så är du kanske det
Åh, allting kan gå i tu
Men mitt hjärta kan gå i tusen
bitar
Säger du att du är min vän
Så är du säkert det

41 Fritiof och Carmencita
Samborombom, en liten by förutan
gata,
den ligger inte långt från Rio de la
Plata,
nästan i kanten av den blåa Atlanten
och med pampas bakom sej många
hundra gröna mil,
dit kom jag ridande en afton i april
för jag ville dansa tango.
Dragspel, fiol och mandolin
hördes från krogen och i salen steg
jag in,
där på bänken i mantilj och med en
ros vid sin barm
satt den bedårande lilla Carmencita.
Mamman, värdinnan, satt i vrån,
hon tog mitt ridspö, min pistol och min
manton.
Jag bjöd upp och Carmencita sa:
"Si gracias, señor,
Vámos á bailar este tango!"
"Carmencita, lilla vän,
håller du utav mej än?
Får jag tala med din mamma och din
pappa,
jag vill gifta mej med dej,
Carmencita!"
"Nej Don Fritiof Andersson,
kom ej till Samborombom,
om Ni hyser andra planer när det
gäller mej
än att dansa tango!"

"Ack, Carmencita gör mig inte så
besviken,
jag tänkte skaffa mej ett jobb här i
butiken,
sköta mej noga, bara spara och
knoga,
inte spela och dricka, men bara älska
dej.
Säg, Carmencita, det är ändå blott
med mej,
säg om du vill dansa tango?"
"Nej, Fritiof, Ni förstår musik
men jag tror inte Ni kan stå i en
butik
och förresten sa min pappa just idag
att han visste
vem som snart skulle fria till hans
dotter.
En som har tjugotusen kor
och en estancia som är förfärligt
stor.
Han har prisbelönta tjurar,
han har oxar, får och svin,
och han dansar underbar tango."
"Carmencita, lilla vän,
akta dig för rika män!
Lyckan den bor ej i oxar eller kor,
och den kan heller inte köpas för
pengar.
Men min kärlek gör dej rik,
skaffa mej ett jobb i er butik!
Och när vi blir gifta söta ungar ska vi
få,
som kan dansa tango."

42 Oh boy, oh boy
Ada har legat med papiljotter i
natt
och satt extra rött på kinden
Hon vart och hämtat sin lilla
ljusblåa hatt
ur en påse uppå vinden
Beda har köpt sig en klänning på
Grand Bazar,
ryggen är nästan bar
prislappen sitter kvar
Bägge har tisslat tasslat mest hela
dan
Ja vad är det som viskas på stan?
Jo:
Engelska flottan har siktats vid
Vinga
Oh boy, oh boy, oh boy
Tusen små sailers som vi ska
betvinga
Oh boy, oh boy, oh boy
Då ska vi fröjdas på Liseberg
med Charlie, Bill och Tom
Dom sätter alltid en särskild färg
och språket, ja det klarar dom
Tänk att få segla med engelsk
konvoj!
Oh boy, oh boy, oh boy
Kålle och Artur har fått en svår
konkurrens
och dom verkar lite sura

Dom har försökt men har inte fått
någon chans
Dom kan gärna gå och tjura
Ada har lärt sej ett klingande
käckt "Hello",
skillnad på "yes" och "no",
språkkunnig må ni tro
Hon ifrån "Blåjackor" sett hur
man bär sig åt
när man umgås med pojkar i båt
Ja:
Engelska flottan har siktats vid
Vinga
Oh boy, oh boy, oh boy!
Tusen små sailers som vi ska
betvinga
Oh boy, oh boy, oh boy!
I berg- och dalbanan får man dem
så nära må ni tro
Sen fram på natten så följs man
hem
och hör det ljuva "I love you"
"Medge", sa Beda, "att detta är
skoj"
Oh boy, oh boy, oh boy!
"Medge", sa Beda, "att detta är
skoj"
Oh boy, oh boy, oh boy!

43 Ring,Ring
Tyst och död är telefon
Står där nästan som ett hån
Inte ringer du och säger "Älsklig"
nu som du gjorde
Allting är så tyst mot förr
Ingen knackar på min dörr
Det som lockat mig frestar inte,
nej, som det borde
Inget roar mig just nu
Ingen annan bara du, åh
Ring, ring, bara du slog en signal
Ring, ring, tystnaden är så total
Ring, ring, skingra den oron som mal
Om jag fick en signal, tog jag ett
språng
Hjärtat gjorde en volt, ding-dong
bing-bong
Om du ring, ring, ringde en endaste
gång
Om du ring, ring, ringde en endaste
gång
Att en telefon kan va'
Lika tyst varenda dag
Om det vore så, det var nåt fel
ändå, men dessvärre
Om den bara sa ett knyst
Om den inte blott var tyst
Om jag fick nån lön för nån enda
bön av vår Herre!

Inget roar mig just nu
Ingen annan bara du, åh
Ring, ring, bara du slog en signal
Ring, ring, tystnaden är så total
Ring, ring, skingra den oron som
mal
Om jag fick en signal, tog jag ett
språng
Hjärtat gjorde en volt, ding-dong
bing-bong
Om du ring, ring, ringde en
endaste gång
Om du ring, ring, ringde en
endaste gång
Om du ring, ring, ringde en
endaste gång
Om du ring, ring, ringde en
endaste gång
Om du ring, ring, ringde en
endaste gång
Om du ring, ring...

44 Solen lyser även på
liten stuga
Visst vore det härligt att äga ett
slott
Med tinnar som lyste som guld
Visst vore det härligt att ha det så
gott
Och inte ett öre i skuld
Men solen lyser även på liten stuga
Och den är röd och vit och gjord
för mig
Och bredvid förstukvisten två
björkar bugar
Vid källarn blommar små
förgätmigej
Där finns det en täppa och vacker
berså
Och ett litet hus med ett grönt
hjärta på
Ja solen lyser även på liten stuga
Och i den stugan vill jag bo med dig
Ja i den stugan vill jag bo med dig.
Och om jag nu ägde ett stort
ståtligt slott
Då vore mig kärleken hull
För kärleken trivs där det är skönt
och gott
Och inte ett öre i skuld
Men solen lyser även på liten stuga
Och den är röd och vit och gjord
för mig

Och bredvid förstukvisten två
björkar bugar
Vid källarn blommar små
förgätmigej
Där finns det en täppa och vacker
berså
Och ett litet hus med ett grönt
hjärta på
Ja solen lyser även på liten stuga
Och i den stugan vill jag bo med
dig
Ja i den stugan vill jag bo med dig.
Men solen lyser även på liten stuga
Och den är röd och vit och gjord
för mig
Och bredvid förstukvisten två
björkar bugar
Vid källarn blommar små
förgätmigej
Där finns det en täppa och vacker
berså
Och ett litet hus med ett grönt
hjärta på
Ja solen lyser även på liten stuga
Och i den stugan vill jag bo med
dig
Ja i den stugan vill jag bo med dig

45 Är det konstigt att man
längtar bort nån gång?
Det regn som sakta faller här i stan
gör husen grå.
Neonljusen de speglar sig i asfalten
den blå,
Och bilar signalerar, jag ser
människor på språng.
Är det konstigt att man längtar bort
nån gång?

Här talar man om kärleken i stora
runda ord.
Här spränger man för tåg och bil,
man våldtar moder jord.
Men sen när vinden ligger på, känns
plötsligt doft av tång
Är det konstigt att man längtar bort
nå'n gång?

Säg är det konstigt att man längtar
bort nån gång?
Om man gärna vill lyssna till lärkans
drill eller trastens glada sång
Och om man älskar hav och vindar och
är trött på neon och betong,
är det konstigt att man längtar bort
nån gång?

Säg är det konstigt att man längtar
bort nån gång?
Om man gärna vill lyssna till lärkans
drill eller trastens glada sång,
Och om man älskar hav och vindar
Och är trött på neon och betong,
är det konstigt att man längtar bort
nån gång?

I staden där studerar man. Där har
man sin fabrik.
Där har man sitt kontorslandskap, sin
marknad, sin butik.
Man talar om sin marknadsdel, sitt
jobb och sin säsong.
Är det konstigt att man längtar bort
nån gång?

Säg är det konstigt att man längtar
bort nån gång?
Om man gärna vill lyssna till lärkans
drill eller trastens glada sång,
Och om man älskar hav och vindar
Och är trött på neon och betong,
är det konstigt att man längtar bort
nån gång?

Säg är det konstigt att man längtar
bort nå'n gång?
Om man gärna vill lyssna till lärkans
drill eller trastens glada sång,
Och om man älskar hav och vindar och
är trött på neon och betong,
är det konstigt att man längtar bort
nån gång?

Säg är det konstigt att man längtar
bort nån gång?
Om man gärna vill lyssna till lärkans
drill eller trastens glada sång,
Och om man älskar hav och vindar
Och är trött på neon och betong,
är det konstigt att man längtar bort
nån gång?

