Allsång på skånska Slottsträdgårdens K 18/7
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
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!

Sommar, sommar och sol (Sven-Ingvars)
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol
När livet blir för tråkigt eller 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
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol
På morron 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
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol
När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord
Då har jag som en magisk hemlighet
En egen liten ramsa med banala små ord
Som handlar om det bästa jag vet
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol

Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol.

Bedårande sommarvals (Monica Zetterlund)
Hör min bedårande sommarvals
Inte alls något om havets spegel
Vita moln och vita segel
Inte nån logvals till handklaverets ton
Den handlar inte om bryggorna, vaggorna, myggorna
Inga bränningar som bryts vid reven
Ingenting om Calle Schewen
Som fyller fredligt sin kaffekopp med kron
Min sommarvals, vad handlar den om?
Ingenting alls - den bara finns här!
Vikens stilla krusning, skepparn står på kajen
Sommarnattens tjusning putar i kavajen
Flickan från Vinga, hon heter väl Inga
Men är det på kvällen så heter hon Ellen
Dom finns förut, Huldas Karin och dom
Så dom sjunger jag ingenting om
Hör min bedårande sommarvals
Ingen jungfru här på Jungfrusundet
Ingen dans på Almagrundet
Inget om barmar och armar om din hals
En sommarvals om ingenting alls

Fritiof och Carmencita

I Samborombon, 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 sig 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 ivrån,
Hon tog mitt ridspö, min pistol och min manton.
Jag bjöd upp och carmensita sa:
-Si, gracias, señor, vamos a bailar este tango!
-Carmencita, lilla vän,
Håller du utav mig än?
Får jag tala med din pappa och din mamma,
Jag vill gifta mig med dej, Carmencita!
-Nej, Don Fritiof Andersson,
Kom ej till Samborombon,
Om ni hyser andra planer när det gäller mej
Än att dansa tango!
-Ack, Carmencita, gör mej 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.
Säj, Carmencita, det är ändå blott för mej,
Säj, som du vill dansa tango.
-Nej, Fritiof, ni förstår musik
Men jag tror inte ni kan stå I e butik,
Och förresten sa min pappa just I dag 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 underbart tango.
-Carmencita, lilla vän,
Akta dej för rika män!
Lyckan den bor ej I kalvar 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 du få,
Som kan dansa tango.

En kväll i juni
Ja det va´ en kväll I juni, då när sommarn e´ som bäst
Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest
Hennes morfar satt å nynna på en sommarmelodi
Plötsligt spratt de´ till I gubben, han blev ung och han blev fri
Han tog av sig sin kavaj
Sparka av sig båda skorna.
Å så spotta´ han ut snuset
Och sa min sköna får jag lov
Hon var vacker, han var stolt, rak I ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng
Na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na
Na na na na na na na na na na na
La la na na na na na na na na na na na na na
La la na la la la na na na na na na na na na
Så mindes han å sa;
Ja du skulle sett din mormor, hon va´ lika grann som du
Där hon dansade I gräset likadant som du gör nu
Hennes hår var blekt av solen hennes mun var smultronröd
Hon va´ ljuvlig som en lilja hennes kärlek va´ som glöd
Så jag tog av mig min kavaj
Sparka av mig båda skorna.
Å så spotta´ jag ut snuset
Och sa min sköna får jag lov
Hon var vacker, jag var stolt, rak I ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng

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

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…

Turistens klagan

Det sjunger några ungar på Karl Johan
De låter starka och fina som bara ungar kan
Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell
En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll
Över mitt huvud svävar en kolsvart gam
I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam
Och jag är trött och tveksam men deras sång är glad
Om inga ungar funnes så slutar jag
Min dam, att språket slinter i vissa fall
På grund av snö som blöt är fast den är kall
Stor sak däri, skidåkning har också charm
Gnid in ditt skinn med nässlor, så du blir varm
Men det ska vara nässlor från vikens kant
Och inga sneda nässlor från ruinens brant
Bevara oss från dem som dessa saluför
Oss och de glada ungarna här utanför
När inga ungar längre finns är allting slut
Vad är det då för mening om man står ut?
Visst har det blivit kaos i tidens lopp
Men så länge det finns ungar så finns det hopp

Siw Malmkvist - Mamma är Lik Sin Mamma
Mamma är lik sin mamma
Ja, kvinnans lott i livet är densamma.
Det sade 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 skall skötas
Vi har samma röda knän,
samma präktiga migrän
och samma gamla skjortor som skall blötas.
Har en karl, lik sin far,
upp i dagen
lika rädd, han ligger 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 block
och av damm och skräp och plock
och sedan vaknar man till alla dessa fasor.
Mamma är lik sin mamma
Vi städar och vi skurar och vi fejar
Dammar av och sköter karl'n.
Hänger tvätt och snyter barn
och, skurar, dammar, städar, diskar, fejar.
[Å så] skall man då va' älskarinna?
Ha krafter kvar när ens karl läst "Jag, en kvinna"
Som en dröm, ljuv och öm - fastän sliten
Det skall man va'
Det skall man ha mitt upp i skiten
Ja, mamma är lik sin mamma
och detta kallas emancipationen.
Samma rätt som mormors mor
att hänga tvätt och putsa skor
och samma rätt se fram emot pensionen.
Mamma är lik sin mamma
Ja, kvinnans lott i livet är densamma
Det sade farmors mormors mor till sin farmors morbrors bror att livet, det är ett enda damma-damma.

Sånt e livet
Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär
Han kom om våren som en vårvind
Min kärlek fick han och allt han tog
Men så kom hösten, och den kärlek
Han svor var evig bara dog
Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär
Han fick en annan, jag har sett dem
Han verkar lycklig och hon är ung
Det jag har lärt mig, det är just detta
När hjärtat svider, sjung, åh, sjung
Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär
Vårt liv är fattigt nu utan kärlek
Jag fick en annan som har mig kär
Hans gamla kärlek har fått korgen
Hon undrar säkert vem jag är
Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så-Nt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär
Så håll i vännen som du har kär
Så håll i vännen som du har kär

Båtlåt
Det var en båt som sa till en annan;
"Va du va stilig, Vi borde borda varann
Gjorda för varann och köla lite grann
Som bara båtar kan"
Badda bam-bam-bam-bam
Badda bam-bam-bam
Andra båten sa;
"Klart att jag vill va
Med och kryssa
Kyssa din stiliga för
I en stillsam slör
Vi varann förför
Som bara båtar gör"
Badda bam-bam-bam-bam
Badda bam-bam-bam
"Och när det blir lä
Ja, då kan vi klä av oss seglen
Ligga en stund vid en boj
Skepp o'hoj
Gnida vår fernissa lite grann och fnissa
Kasta tankar
Bli lite vågade, ha lite skoj
Oj, oj, oj!"
"Och hur vi sedan få
En och kanske två egna små jollar
Jollrande efter på släp
I ett navelrep
E en hemlighet
Som bara båtar vet"
Badda bam-bam-bam-bam
Badda bam-bam-bam
Vi kan lägga till i äktenskapets hamn
Vid en brygga
Bygga ett båthus som vi kunde ligga i
Och tjära ner varann'
Som bara båtar kan"
Badda bam-bam-bam-bam
Som bara båtar kan

Gröna granna sköna sanna sommar (Lillbabs)
Välkommen
Gröna granna sköna sanna sommar
Du kom så lagom det har varit kallt
Välkommen
Gröna granna sköna sanna sommar
O slå dig ner o känn dig hemma överallt
Nu är det åter tid att ligga ner vid stranden
O hålla handen på sin vän
Om det regnar kan du krypa under sanden
Och leka gömma eller drömma så igen
Välkommen
Gröna granna sköna sanna sommar
Nej låt oss duka och ställa till fest
Välkommen
Gröna granna sköna sanna sommar
Hej låt oss hurra ty sommarn' är bäst
Välkommen
Gröna granna sköna sanna sommar
Du kom så lagom det har varit kallt
Välkommen
Gröna granna sköna sanna sommar
O slå dig ner o känn dig hemma överallt
Nu i den ljumma kvällen hörs musik som lockar
Ett band som rockar någonstans
Och tusen dofter ifrån ängen bara pockar
Så varför sitta o blott titta ta en dans
Välkommen
Gröna granna sköna sanna sommar
Nej låt oss duka o ställa till fest
Välkommen
Gröna granna sköna sanna sommar
Hej låt oss hurra ty sommarn' är bäst
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