Allsång på skånska ABBA-tema med mera Slottsträdgårdens kafé 25/7
Allsång på skånska-sången
(Orig: Never let it go- Afrodite.
Svensk text: Sandra Marielle)
Nu ska vi hitta våran egen takt
och känna hur vi lever
Ja, glöm nu alla kloka ord som sagts
Nu finns det inga hinder
Ett sånt liv vi för
Ett sånt bry de får
När vi ler och sjunger så
Bara sikta högt
Ja, nu kör vi på
Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag
Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket”
(”shejkar breaket”)
Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag
Det är ingenting vi glööö-mmer
När stunden väl är ööö-ver
Förblindade av sångens starka kraft
Vi seglar på vår feeling
Och sinnena är här och nu med allt
Vi laddar för vår healing
Ett sånt liv vi för
Ett sånt bry de får
När vi ljuder högt i skyn
Rör på ben och lår
Dags att ”shejka på”
Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag
Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket”
(”shejkar breaket”)
Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag
Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket”
Ett sånt liv vi för
Ett sånt bry de får

Rör på ben och lår
Dags att ”shejka på”
Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag
Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket”
(”shejkar breaket”)
Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag
Det är ingenting vi glööö-mmer
När stunden väl är ööö-ver
Så låt dem all höra vår sång!

Mamma mia
Som du lurade mig,
Og du vet när det var.
Så jag sa till mig själv
Du är inget att ha.
Lära sig gå,
det är svårt för jag
snubblade på.
Alla tankar som nuddar dig.
Dom som tänder en eld i mig.
När jag ser dig hör jag klockorna slå,
När du ler så är jag högt i det blå.
Oh, Oh, Oh.
Mamma mia, är jag där igen?
Nej, nej, kan jag inte vända?
Mamma Mia, du är här igen.
Säg, säg, kan du va' den enda?
Dagarna har vart gråa,
Sångerna sorgligt blåa
För mig, det är min realitet.
Mamma mia, det är allt jag vet.
Nej, nej, jag är trött på ensamhet.
Jag var ledsen och arg
När det bara tog slut.
Vem kan räkna dom dar
När jag inte stod ut?
Lära sig gå,

Det var svårt för jag
snubblade på.
Alla tankar som nuddar dig.
Dom som tänder en eld i mig.
När jag ser dig hör jag klockorna slå,
När du ler så är jag högt i det blå.
Oh, Oh, Oh.
Mamma mia, är jag där igen?
Nej, nej, kan jag inte vända?
Mamma Mia, du är här igen.
Säg, säg, kan du va' den enda?
Dagarna har vart gråa,
Sångerna sorgligt blåa
För mig, det är min realitet.
Mamma mia, det är allt jag vet.
Nej, nej, jag är trött på ensamhet.
När jag ser dig hör jag klockorna slå,
När du ler så är jag högt i det blå.
Oh, Oh, Oh.
Mamma mia, är jag där igen?
Nej, nej, kan jag inte vända?
Mamma har Mia, du är här igen.
Säg, säg, kan du va' den enda?
Dagarna har vart gråa,
Sångerna sorgligt blåa
För mig, det är min realitet.
Mamma mia, det är allt jag vet.
Nej, nej, jag är trött på ensamhet.
Ge mig ge mig
(Gimme gimme ABBA: Svensk översättning: Sandra Marielle Hansson-Cehic)
Klooockan kläääämtar ett mitt i natten
Och här sitter jag igen
Samma visa, samma ensamma tristess
Höööstens viiindar
Viner vid mitt fönster
Ser mig om här i mitt rum
Jag är så låg, att vara ensam gör mig less

Finns ingen själ att se
Ingen som hör mig be
Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt
Hjälp mig jaga bort mina demoner igen
Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt
Ta mig genom mörkret ända till gryningen
Mooovie staaars, hittar alltid till lyckan
Nästa film kan vara guld
En sån skillnad mot den värld som jag kan se
Teevee-trööötthet, jag öppnar mitt fönster
Blickar ut mot månens sken,
men det finns ingenting att skönja bortom det
Finns ingen själ att se
Ingen som hör mig beeeeee
Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt
Hjälp mig jaga bort mina demoner igen
Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt
Ta mig genom mörkret ända till gryningen
Finns ingen själ att se
Ingen som hör mig beeeeee
Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt
Hjälp mig jaga bort mina demoner igen
Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt
Ta mig genom mörkret ända till gryningen

Michelangelo
Har försökt att fånga bilden jag vill ha av dig
Fast bilderna är många har ingen av dom lyckats mej
Bilderna saknar ju skärpa och stil
Och gör inte rätt visa åt din profil

En tanke når mig långt ifrån
Jag slår mig ner vid min telefon
Michelangelo kan du svara på
Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen
Michelangelo men så svara då
Kan du komma hit och ta med stafilt och måla av min vän
Ohh
Om han kunde visa hela världen hur du ler
Så skulle mona-lisa be om att få plockas ner
Ohh
Du skulle ta henne plats som legend
Med fräknar på näsan blev du lika känd
Som mästaren nån stans ifrån
Var snäll och svara I telefon
Michelangelo kan du svara på
Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen
Michelangelo men så svara då
Kan du komma hit och ta med staflit och måla av min vän
Ohhh
Yhea yhea ohh
Du skulle ta hennes plats som legend
Med fräknar på näsan blev du lika känd
Som mästaren nån stans ifrån
Var snäll och svara I telefon
Michelangelo men så svara då
Michelangelo men men men så svara då
Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då
Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då
Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då

Ring ring
(ABBA)
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
[Refräng]
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 desvärre
Om den bara sa ett knyst
Om den inte blott var tyst
Om jag fick nån lön för nån enda bön av vå 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
Växeln hallå
(Janne Lucas)
Det var en kväll jag hade ingenting för mig
Jag gick till stadens hotell
Jag satt i baren och där stod hon framför mig
Wow, vad hon var sensationell

En liten blick, det fick jag, sen gick jag
Liksom i trans och såg henne gå
Mitt hjärta slog, det ticka och ticka
Och där fanns du på rum tjugotvå
En telefon och jag fick slå nummer nio
Och någon svarade då:
Växeln hallå, hallå, hallå
Växeln hallå, hallå
Fröken hallå, hallå, hallå
Koppla mig till tjugotvå
Det blir inget svar där, hon är inte kvar där
Ja, jag är ledsen, försök på nytt igen
Växeln hallå, hallå, hallå
Koppla mig till tjugotvå
Där satt jag ensam på mitt rum och fundera
Tänk vad man kan hitta på
Som ni förstår så ville jag veta mera
Om henne på tjugotvå
Min telefon, den tog jag, sen slog jag
En nia till och vänta på svar
Var det nåt fel? Det ringde och ringde
Sån tur att hon i växeln var kvar
Det spraka till och jag fick höra en stämma
Och sedan fick jag till svar:
Växeln hallå, hallå, hallå
Växeln hallå, hallå
Fröken hallå, hallå, hallå
Koppla mig till tjugotvå
Det blir inget svar där, hon är inte kvar där
Ja, jag är ledsen, försök på nytt igen
Växeln hallå, hallå, hallå
Koppla mig till tjugotvå

Temperaturen
När temperaturen är hög uti kroppen
närmare 40 än trettiosju komma fem
så ska det låta när ångan är uppe
och så är fallet i detta nu
Vi rullar, vi rullar osv
Nu får för varandra vi oss presentera
och ifrån stolen vi reser oss opp.
Herrarna börja och djupt de sig buga
damerna sedan från stolen far opp.
August och Lotta osv........
Rakt över bordet hittar vi en granne
ett stadigt tag i hans händer vi ta.
Sen ska vi sjunga som båten på havet
glasen vi akta så de ej gå i kras.
Det rullar, det rullar
Ja, ikväll ska vi alla vara glada och sjunga
glädjen skall vara överst på topp.
Jenka vi dansar så plankorna gungar
om någon trillar vi reser han opp.
August och Lotta….

Dancin queen
(Musikalen Mamma Mia)
Duuu är daaans
Duuu är sååååång
Natten blir aldrig för lång
Oooh, sjuuutton ååår
Duuu är fiiin
Diggin' the Dancing Queen

Allt kan hända en fredagkväll
Letar efter nåt speciellt
Som kan höra musiken
Träffa samma ton
Väcka din inspiration
Du är drottning och han är kung
Varm är natten och den är ung
Kropparna och musiken
Allting här och nu
Rytmen som dunkar i dig
Dansa till
Dancing Queen
Ung och söt
Och med säker min
Dancing queen
Sjunger orden och melodin
Oh yeah
Du är dans
Du är sång
Natten blir aldrig för lång
Oh, sjutton år
Du är fin
Diggin' the Dancing Queen
Paradiset dom tror dom ser
Va en hägring och inget mer
Jakten går genom natten
Här är ditt revir
Rytmen som dunkar i dig
Den säger aldrig nej
Dansa till
Dancing Queen
Ung och söt
Och med säker min
Dancing Queen
Sjunger orden och melodin
Oh yeah

Du är dans
Du är sång
Natten blir aldrig för lång
Oh, sjutton år
Du är fin
Diggin' the Dancing Queen
Diggin' the Dancing Queen
Sjutton år
Du är fin
Diggin' the Dancing Queen

Diggilo-diggiley
Blixtar och dunder, magiska under
Plötsligt en dag har det hänt
Åh, vilken tur (Du är en lyckofigur)
En dag i staden (Du gick där och tänkte)
På esplanaden (Då såg du nåt som blänkte)
Det kändes som jag hade vingar
Åh, vilken underbar dröm

Diggi-loo diggi-ley, alla tittar på mig
Där jag går i mina gyllene skor
Jag dansade omkring på gatan
Och hela världen den log
Diggi-loo diggi-ley, himlen öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
Åh, jag börjar nästan sväva
I mina gyllene skor
[Vers 2]
Jag har visioner, för millioner
Gyllene dojor för dig och lyckan är gjord
(Säg mer, vi tror på ditt ord)
Tänk dig ett hinder (Det flyger du över)
Vingar på skorna (Är allt vad du behöver)
Åh, jag kan bli vad jag önskar
I min förtrollade värld

Diggi-loo diggi-ley, alla tittar på mig
Där jag går i mina gyllene skor
Jag dansade omkring på gatan
Och hela världen den log
Diggi-loo diggi-ley, himlen öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
Åh, jag börjar nästan sväva
I mina gyllene skor

Det var en önskedröm men jag måste medge
Att när jag vaknade vakna’ jag med glädje
Jag, en sång och en dansman
Åh, åh

Diggi-loo diggi-ley, himlen öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
Åh, jag ville gärna önska
Åt alla gyllene skor
Åh, jag ville gärna önska
Åt alla gyllene skor

Sol, vind och vatten
Ännu spelar syrsor
Till vindarnas sus
Ännu rullar kulorna
På skolgårdens grus
Och än strålar solen
På brunbrända ben
Ännu ruvar fåglarna
Fast timmen är sen
Det finns tid till försoning
Innan dagen är förbi
För jag tror, jag tror på friheten
Jag lever i
Och är det inte verklighet
Så drömmer jag

Sol, vind och vatten är
Det bästa som jag vet
Men det är på dig jag
Tänker i hemlighet
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av
Jag vill veta vägen
Till herdarnas hus
Jag behöver att omges
Av en ledstjärnas ljus
Det skymmer vid Sion
Och natten blir sval
Men än doftar blommorna
I skuggornas dal
Det finns tid till försoning
Innan natten slagit ut
För jag tror, jag tror att livet
Får ett lyckligt slut
Och är det inte verklighet
Så drömmer jag
Sol, vind och vatten är
Det bästa som jag vet
Men det är på dig jag
Tänker i hemlighet
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av
Mm, ja, det är mina drömmar vävda av
Waterloo
(ABBA)
Jo, jo, vid Waterloo Napoleon fick ge sig
Men, men, sitt öde kan man möta på så många skilda sätt
Själv känner jag sen jag mött dig
Historien upprepar sig

Waterloo - jag är besegrad, nu ger jag mig
Waterloo - lova mej nöjet att älska dig
Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro
Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Jo, jo, man värjer sig och fäktas i det längsta
Men, men, mot känslor kämpar gudarna förgäves har man sagt
Det är som jag hörde en sång
Jag tror det är kärlek på gång
Waterloo - så har man funnit sin överman
Waterloo - mäktig och väldig och stark är han
Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro
Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Det är som jag hörde en sång
Jag tror det är kärlek på gång
Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro
Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo

Does your mother know
(ABBA)
You're so hot, teasing me
So, you're blue, but I can't take a chance on a chick like you
That's something I couldn't do
There's that look in your eyes
I can read in your face that your feelings are driving you wild
Ah, but girl, you're only a child
Well, I can dance with you, honey, if you think it's funny
Does your mother know that you're out?
And I can chat with you, baby, flirt a little maybe
Does your mother know that you're out?

Take it easy (take it easy)
Better slow down, girl
That's no way to go
Does your mother know?
Take it easy (take it easy)
Try to cool it, girl
Take it nice and slow
Does your mother know?
I can see what you want
But you seem pretty young to be searching for that kind of fun
So maybe I'm not the one
Now you're so cute, I like your style
And I know what you mean when you give me a flash of that smile (smile)
But girl, you're only a child
Well, I can dance with you, honey, if you think it's funny
Does your mother know that you're out?
And I can chat with you, baby, flirt a little maybe
Does your mother know that you're out?
Take it easy (take it easy)
Better slow down, girl
That's no way to go
Does your mother know?
Take it easy (take it easy)
Try to cool it, girl
Take it nice and slow
Does your mother know?
Well, I can dance with you, honey, if you think it's funny
Does your mother know that you're out?
And I can chat with you, baby, flirt a little maybe
Does your mother know that you're out?
Well, I can dance with you, honey, if you think it's funny
Does your mother know that you're out?
And I can chat with you, baby, flirt a little maybe
Does your mother know that you're out?
Well, I can dance with you, honey, if you think it's funny
Does your mother know that you're out?
And I can chat with you, baby, flirt a little maybe

