
Allsång på skånska Slottsträdgårdens Kafé 8/8 2022 

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! 

 

Jag vill va som du 

(Djungelboken) 

Ja Kungen e jag av alla här 

Under trädens gröna höjd 

Jag har nått opp, 

Till högsta topp 

Men ännu är jag ej nöjd 

Jag vill ju blie en man, en människa 

Och kunna allt ni kan 

Jag vill ej längre apa mig 

Jag vill ju bara va en man! 

För - woopidoo! 

Jag vill ju va som duu 

Wobidooba 

Jag vill se ut som du, gå som du 

Duu 

Det vill jag nuu, 

Ett djur som jaag 

Det lär sig bra 

Att bli en människa 

Försök inte lura mig gosse 

Jag inga konster tål 

Att känna till 

Hur en blir till 

är mina drömmars mål 

I hemlighet vill jag veta 

(Hör nu) 

Säg hur det går till 

För då blir jag visst 

En man till sist 

Och det är vad jag vill 

Föör - woopidoo 



Jag vill ju va som duu 

Jag vill se ut som du 

Gå som du 

Duu 

Det vill jag nuu 

Ett djur som jaag 

Det lär sig bra 

Att bli en människa 

Woopidoo 

Jag vill va som duu 

Jag vill se ut som du 

Gå som du 

Duu 

Det vill jag nuu 

Vill ju va som duu 

Vill lära mig bli en människa 

Woopidoo 

Jag vill ju va som duu 

Jag vill se ut som du 

Gå som du 

Duu 

Ja det är såå 

Så kan det gåå 

Att lära sig att bli en sån som mig 

Att lära sig att bli en sån som mig 

Att lära sig att bli en sån som dig 

 

 

Jag vill tacka livet 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det gav mig två ögon 

Och när jag dom öppnar 

Kan jag klart urskilja det svarta från det vita 

Och högt däruppe himlens mantel strödd med stjärnor 

I mängden människor, den Som jag älskar 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

De har gett mig hörsel 

Som i all sin vidhet 

Fångar natten och dagen 

Syrsor och småfåglar 



Turbiner, hammare, ett hund skall och ett ös regn 

Och röstens ömhet hos den som jag älskar 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det har gett mig ljudet 

Och hela alfabetet 

Så att jag fick orden 

För tankarna jag tänker 

Moder, vän och broder 

Ljuset som upplyser 

Den karja väg min älsklings själ ska Vandra 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det gav mig lång vandring 

För så trötta fötter 

Jag gick genom städer 

Genom djupa vatten 

Över stränder, berg, i Öknar och på slätt land 

Hem till ditt hus och dina Gröna ängar 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det har gav mig ett hjärta 

Som i grunden darrar 

När jag ser på frukten av det hjärnan skapar 

Och det goda så långt borta från det onda 

När jag ser in i dina klara ögon 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det har gett mig skrattet 

Det har gett mig smärtan 

Så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen 

Dom två ting som skapar alla mina sånger 

Och mina sånger som är era sånger 

Och alla sånger som är samma sånger 

Och mina sånger som era sånger 

Och alla sånger som är sanna 

 

 

 

 

 



Var ska vi sova inatt 

Hon är en duva 

Som dansar på dunkuddar 

En ros så ljuv att 

Allt blir till guld hon nuddar 

Hon är prinsessan 

I en otrolig saga 

Hon är en fjäril 

Som flyger runt på Haga 

Hon finns i drömmen 

Hon är där hela natten 

En natt med henne 

Är nog den största skatten 

Hon kommer till mig 

Och gör mig mera lockad 

Men när hon pratar 

Då blir jag rent av chockad 

(Rent av chockad) 

(Rent av chockad) 

(Rent av chockad) 

(Var ska vi sova inatt) 

Jag har en säng som står tom, 

(Var ska vi sova inatt) 

En lägenhet med två rum 

(Om du vill leka tafatt) 

Så varför slösa med tiden 

Och förneka vad vi egentligen båda vill 

(Var ska vi sova inatt) 

Jag har en skamlig idé 

(Var ska vi sova inatt) 

Ja du kan väl följa med 

(Om du vill leka tafatt) 

Låt oss få det på det klara 

För jag bor ju bara ett kvarter härifrån 

Men nu vad hände 

Vad var det hon sa till mig 

Min dröm den vände 

Hon blev till en vanlig tjej 

Det känns rätt nedrigt 

Att hon tog första steget 

Hon fick ett försprång 

På grund utav min feghet 



Jag var rent mållös 

Nu var väl måttet rågat 

Hon gjorde det som 

Jag aldrig skulle vågat 

Men det var kanske 

En rätt bra grej hon gjorde 

Jag skulle varit ensam 

Om hon ej sagt dom orden 

(Sagt dom orden) 

(Sagt dom orden) 

(Sagt dom orden) 

(Var ska vi sova inatt) 

Jag har en säng som står tom, 

(Var ska vi sova inatt) 

En lägenhet med två rum 

(Om du vill leka tafatt) 

Så varför slösa med tiden 

Förneka vad vi egentligen båda vill 

(Var ska vi sova inatt) 

Jag har en skamlig idé 

(Var ska vi sova inatt) 

Ja du kan väl följa med 

(Om du vill leka tafatt) 

Låt oss få det på det klara 

För jag bor ju bara ett kvarter härifrån 

Jag har en säng som står tom 

(Var ska vi sova inatt) 

En lägenhet med två rum 

(Om du vill leka tafatt) 

Så varför slösa med tiden 

Förneka vad vi egentligen båda vill 

(Var ska vi sova inatt) 

Jag har en skamlig idé 

(Var ska vi sova inatt) 

Ja du kan väl följa med 

(Om du vill leka tafatt) 

Låt oss få det på det klara 

För jag bor ju bara ett kvarter härifrån 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sång till friheten 

 

Du är det finaste jag vet 

Du är det dyraste i världen 

Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna 

Som fåglarna, som blommorna på marken 

Du är min ledstjärna och vän 

Du är min tro, mitt hopp, min kärlek 

Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon 

Mina skuldror, mina händer och mitt hjärta 

Friheten är ditt vackra namn 

Vänskapen är din stolta moder 

Rättvisan är din broder, freden är din syster 

Kampen är din fader, framtiden ditt ansvar 

Du är det finaste jag vet 

Du är det dyraste i världen 

Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna 

Som fåglarna, som blommorna på marken 

 

 

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. 

 

August och Lotta osv........ 

 

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 osv........ 

 

 

Diggiloo 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 gyllne 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 

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 gyllne 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 

 

Det gör ont 

Och alla omkring dom märker ingenting 

 

Finns de nått mer o säga 

Säg finns det nånting mer 

Jag var väl ingen ängel 

Jag förnekar inte de 

Men nu när det är över 

Så finns du överallt Ååh! 

 

Ont, det gör ont men det går 

Det gör ont en stund på natten 

Men inget på dan 

Du vet att det gör ont 

Det gör ont men ändå 

Jag har klarat mig rätt länge 

Jag börjar blir van 

Och alla omkring dom märker ingenting 

Det gör ont, så ont 



Här finns så många minnen 

Allt vi gjort i våra dar 

Fattiga o rika 

Det finns väl många minnen kvar 

Men om jag kunde glömma 

Då kunde jag bli fri 

Ååh 

 

Ont, det gör ont men det går 

Det gör ont en stund på natten 

Men inget på dan 

Du vet att det gör ont 

Det gör ont men ändå 

Jag har klarat mig rätt länge 

Jag börjar blir van 

Och alla omkring dom märker ingenting 

Det gör ont 

 

Ååh 

 

De sista jag behöver 

Är flera minnen utav dig 

Men nu när det är över 

Ååh 

Då finns du överallt 

Ååååååååååh 

Ont, det gör ont men det går 

Det gör ont en stund på natten 

Men inget på dan 

Du vet att det gör ont 

Det gör ont men ändå 

Jag har klarat mig rätt länge 

Jag börjar blir van 

Och alla omkring dom märker ingenting 

Det gör ont 

Så ont 

De märker ingenting men 

Åååååå-ont, det gör ont, det gör ooooont 

 



Heroes 

Don't tell the gods I left a mess 

I can't undo what has been done 

Let's run for cover 

What if I'm the only hero left 

You better fire off your gun 

Once and forever 

He said go dry your eyes 

And live your life like there is no tomorrow son 

And tell the others 

To go sing it like a hummingbird 

The greatest anthem ever heard 

We are the heroes of our time 

But we're dancing with the demons in our minds 

We are the heroes of our time 

Heroes 

But we're dancing with the demons in our minds 

Heroes 

We are the heroes of our time 

Heroes 

But we're dancing with the demons in our minds 

Heroes 

The crickets sing a song for you 

Don't say a word don't make a sound 

It's life's creation 

I make worms turn into butterflies 

Wake up and turn this world around 

In appreciation 

He said I never left your side 

When you were lost I followed right behind 

Was your foundation 

Now go sing it like a hummingbird 

The greatest anthem ever heard 

Now sing together 

We are the heroes of our time 

Heroes 



But we're dancing with the demons in our minds 

Heroes 

We are the heroes 

Now go sing it like a hummingbird 

The greatest anthem ever heard 

Now sing together 

We are the heroes of our time 

Heroes 

But we're dancing with the demons in our minds 

Heroes 

We are the heroes of our time 

Heroes 

But we're dancing with the demons in our minds 

Heroes 

We are the heroes 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gloria 

 

Gloria, du bränner dina broar 

Och du springer i cirklar 

Men inte för det roar 

Du måste sakta ner nu 

Du står för nära kanten 

Och när du ser att det går utför 

Ska du akta dig för branten 

Men du kan inte minnas 

Var det nånting som han sa? 

Alla röster som du hör 

Ropar Gloria 

Gloria, har du riktigt lyssnat 

Du måste väl ha somnat 

För signalerna har tystnat 

Du behöver inte svara 

Låt dom sitta där och vänta -ah ah ah 

Och ropa Gloria 

Gloria, ditt nummer har du lämnat 

Nu ekar det i tystnaden 

Av murarna som rämnat 

Ändå kan du inte minnas 

Var det nånting som han sa? 

Alla röster som du hör 

Ropar Gloria 

 

Gloria, du ville nånting mera 

Men nu vet du att förväntan 

Är alltför lätt att injicera 

Det som kändes rätt för stunden 

Det som var din egen hemlighet 

Gör att kylan tränger djupare in 

Fast din kropp och själ är glödhet 

Därför kan du inte minnas 

Var det nånting som han sa? 

Alla röster som du hör 

Ropar Gloria 


