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O, vår Riesen

Man ska leva

(melodi: Oh, Carl Gustav)

Riesen, riesen, himmelska låga,
dig vi, dig vi ägnar vår sång.
Du som, du som skänker oss plåga
men som lisar på samma gång.
O, o riesen, ljuvliga riesen
du som har kärlek oss lärt!
O, o riesen, ljuvliga riesen
Gud vad ditt namn är oss kärt!

Det bara händer i livets spel
att lyckan vänder och det blir gräl.
Det finns en mening med allt som sker.
Men hårda ord de gör problemen fler och fler.
Man ska leva för varandra och ta vara på den
tid man har
man ska leva för varandra för en gång finns
bara minnen kvar.

Tuvan, tuvan tätt under linden
skönt, så skönt, man vilar uppå,
men, ack, men att få luta kinden
mot sin vän är bättre ändå.
O, o riesen, ljuvliga riesen
kärlekens tuva du är
O, o riesen, ljuvliga riesen
Jesses, så skönt det är där!

Vem kan förklara och ge ett svar
på alla frågor som jämt vi har?
Att vara vänner är blott en del
och man kan lära sig utav varandras fel.
Man ska leva för varandra och ta vara på den
tid man har
man ska leva för varandra för en gång finns
bara minnen kvar.

Blomman, blomman vaggar på stängeln
doftar, doftar gör hon också,
likväl, likväl vännen, den ängeln
luktar mer än blomman ändå!
O, o riesen, ljuvliga riesen,
lukter omkring dig du strör.
O, o riesen, ljuvliga riesen.
Du är mitt hjärtas odör!

Bär ner mej till sjön
Bär ner mej till sjön! Bär ner mej till sjön!
Jag känner att jag måste i.
Och när jag badat mej, då vill jag torka mej
och när jag torkat mej, då vill jag i igen.
Bär ner mej till sjön! Bär ner mej till sjön!
Jag känner att jag måste i.

Text: R o E Asplund

Jag hade en gång en båt

Bättre och bättre dag för dag

Jag hade en gång en båt med segel och ruff och köl.
Men det var för längesen, så längesen.
Svara mig du, var är den nu? Jag bara undrar,
var är den nu?

Refräng:

Jag hade en gång en dröm. Jag trodde att
den var sann.
Så väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann.
Svara mig du, var är den nu? Jag bara undrar,
var är den nu?
Det fanns en gång en soldat. Han kysste sin
mor farväl.
Han sa till sin flicka: Du, jag kommer igen.
Svara mig du, var är han nu? Jag bara undrar,
var är han nu?

Bättre och bättre dag för dag
bättre och bättre dag för dag
bara glädje hjärtat rymmer
strunt i sorgerna och alla bekymmer
Om än ställningen är svag
så sjung med välbehag:
Ahahahahahaha
Det går bättre och bättre dag för dag.

Ju mer vi är tillsammans
Refräng:

Det fanns en gång en stad. I parkerna lekte barn.
Så släppte man ner en bomb och staden försvann.
Svara mig du, var är den nu? Jag bara undrar,
var är den nu?
Jag hade en gång en båt. Jag drömde en
gång en dröm.
Men det var för längesen, så längesen.
Svara mig du, var är dom nu? Jag bara undrar,
var är dom nu?
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Ju mer vi är tillsammans,
tillsammans, tillsammans
ju mer vi är tillsammans,
ju gladare vi bli.
För dina vänner är mina vänner
och mina vänner är dina vänner.
Ju mer vi är tillsammans,
ju gladare vi bli.

Riesen i hagen

Mors lilla Olle - Mors lilla Olle
I skogen gick - I skogen Gick
Plockade blåbär - Plockade Blåbär
Stålar han fick - Stålar Han fick
Vad gjorde han för dom - Vad gjorde han för dom
Köpte läsk köpte snask köpte glass!

I fjol for jag runt som en stor svarter drulle
aj aj en stor svarter drulle
aj en stor svarter drulle.
I år får jag ha både skynke och rulle
aj --------------

Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba

I fjol gick jag runt och pissa i spåren
aj -------------I år får jag gå med sele i snåren
aj -------------I fjol så gick jag i skogen och skaka
aj --------------

Jag gör så att blommorna
blommar

I år får jag lov att försvaret bevaka
aj --------------

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nå’n 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.

Husse blev glad så han tappa sin haka
aj ------------Matte hon baka sin godaste kaka
aj -------------I fjol gick jag lydnad som var rena skiten
aj --------------

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.

I år så tillhör jag faktiskt Eliten
aj -------------I fjol fick jag gå med små tikar i hage
aj -------------I år får jag dra på Vindelälvsdrage
aj --------------

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.

I fjol bet jag husse så han for och sydde
aj -------------I år har han börjat träna med skydde
aj -------------I fjol börja husse att träna rapporten
aj --------------

I can jive

Men det gick så dåligt så att jag tog borten
aj --------------

'Bout nearly twenty years ago

Så nu får jag gå med tikarna i hagen
ja ja med tikarna i hagen
ja med tikarna i hagen.

I heard this thing called rock'n'roll
It hit me right between the eyes
It left me almost paralyzed

Hej Baberiba

I bought me records by the score
And even then I wanted more
I taught myself to reel and jive
I sure did get it organized

Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba
Hej Baberiba - Hej Baberiba

I CAN JIVE, I CAN JIVE
I CAN JIVE, I CAN JIVE
I CAN JIVE, I CAN JIVE
I CAN JIVE, I CAN JIVE
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I practised every single day
And soon to everyone's display
I left that mirror on the wall
And tried my luck at the town dance hall

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När vår herre släcker livets låga
och de e dags att lämna denna jord

Those chicks just couldn't believe their eyes
I'm sure I heard a million sighs
I must have danced with every girl
Who needs'a diamond rings and pearls

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

I CAN JIVE, I CAN JIVE
I CAN JIVE, I CAN JIVE
I CAN JIVE, I CAN JIVE
I CAN JIVE, I CAN JIVE (x repetera till vi tröttnat)

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

Änglahund

Dansen den går på Svinsta skär

Det var sent en kväll vi hade spelat på en marknad
Trött o frusen stod jag kvar bakom scenen en stund
När jag hörde någon mumla nåt om saknad, där i
gräset satt en man och en liten hund

Dansen den går uppå Svinsta skär
hör klackarna mot hällen.
Gossen han svänger med flickan kär
i stilla sommarnatt.
Blommorna dofta från hagen där
och många andra ställen,
och mitt i taltrastens kvällskonsert
hörs många muntra skratt.

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När vår herre släcker livets låga
och de e dags att lämna denna jord

Refräng:
Ljuvlig är sommarnatten,
blånande vikens vatten.
Och mellan bergen och tallarna
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håren,
månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där
uppå Svinsta skär

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad
Jag svarar lite enkelt som man gör
Du din hund kommer säkert till himlen
när den dör
Någon ropade det är dags att åka hem
När jag satt mig i bilen tänkte jag
på frågan igen

Gossen tar flickan uti sin hand
och vandrar nedåt stranden,
lossar sin julle och ror från land
bland klippor och bland skär.
Drömmande ser han mot vågens rand
som rullar in mot sanden,
kysser sin flicka så ömt ibland
och viskar: ”Hjärtans kär”.

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När vår herre släcker livets låga
och de e dags att lämna denna jord
Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

Refräng: Ljuvlig är sommarnatten ...

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När vår herre släcker livets låga
och de e dags att lämna denna jord

Sjösala vals
Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng.
Solen står på Orrberget. Sunnanvind brusar.
Rönnerdahl ha valsar över Sjösala äng.
Hör min vackra visa, kom, sjung min refräng.
Tärnan har fått ungar och dyker i min vik,
ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik,
och se, så många blommor som redan slagit ut på
ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

Får man ta hunden med sej in i himlen
Han är snäll och han har vart en riktig vän
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad
För honom var frågan så viktig
att han förtjänade ett ärligt svar
men vem kan svara riktigt
på om hundar som dör får på jorden stanna kvar

Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben
under vita skjortan som viftar kring vadorna.
4

Lycklig som en lärka uti majsolens sken,
sjunger han för ekorrn, som gungar på gren.
Kurre, kurre, kurre! Nu dansar Rönnerdahl!
Koko! Och göken ropar uti hans gröna dal.
Och se, så många blommor som redan slagit ut på
ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

This time tomorrow
reckon where I'll be
hadn't it been för Grayson
I`d been in Tennesee.
Hang down your head Tom Dooley
hang down your head and cry
hang down your head Tom Dooley
poor boy you're bound to die.

Rönnerdahl han binder utav blommor en krans
binder den kring håret, det gråa och rufsiga,
valsar in i stugan och har lutan till hands,
väcker frun och barnen med drill och kadans.
- Titta! ropar ungarna, Pappa är en brud
med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skrud!
Och se, så många blommor som redan slagit ut på
ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

This time tomorrow
reckon where I'll be
down in some lonesome valley
hangin' from a white oak tree.
Hang down your head Tom Dooley
hang down your head and cry
hang down your head Tom Dooley
poor boy you're bound to die.

Rönnerdahl är gammal, men han valsar ändå!
Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner.
Sällan får han rasta - han får slita för två.
Hur han klarar skivan, kan ingen förstå ingen, utom tärnan i viken, hon som dök
och ekorren och finken och vårens första gök
och blommorna, de blommor som redan slagit ut på
ängen.
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

Jag hade en gång en båt
Jag hade en gång en båt med segel och ruff och köl.
Men det var för längesen, så längesen.
Svara mig du, var är den nu? Jag bara undrar, var är
den nu?
Jag hade en gång en dröm. Jag trodde att den var
sann.
Så väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann.
Svara mig du, var är den nu? Jag bara undrar, var är
den nu?

I Medelhavet
I Medelhavet sardiner simmar, apu apu apu apu
Men i mitt hjärta där simmar Du, apu apu apu apu
In Middle Ocean sardines are swimming you, apu
apu apu apu
In Mittel-Mehre Sardinen schwimmen, apu apu apu
apu
Aber in mein Herz da schwimmst ja Du, apu apu
apu apu
I Medelhavski sardinski simmski, apusskidusski
apussskidu
Men i mitt hjärtski där simmski dusski,
apusskidusski apussskidu
I Medelhavet sardiner svämme, apu apu apu apu
Men i min blopump där plasker du, apu apu apu
apu

Det fanns en gång en soldat. Han kysste sin mor
farväl.
Han sa till sin flicka: Du, jag kommer igen.
Svara mig du, var är han nu? Jag bara undrar, var är
han nu?
Det fanns en gång en stad. I parkerna lekte barn.
Så släppte man ner en bomb och staden försvann.
Svara mig du, var är den nu? Jag bara undrar, var är
den nu?
Jag hade en gång en båt. Jag drömde en gång en
dröm.
Men det var för längesen, så längesen.
Svara mig du, var är dom nu? Jag bara undrar, var
är dom nu?

Tom Dooley
Hang down your head Tom Dooley
hang down your head and cry
hang down your head Tom Dooley
poor boy you're bound to die.
I met her on the mountain
there I took her life
met her on the mountain
stabbed her with my knife.
Hang down your head Tom Dooley
hang down your head and cry
hang down your head Tom Dooley
poor boy you're bound to die.
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TALAS:
Nu till din del av vårt avtal, du säg mig nu
hur man gör upp eld.
- Jamen jag vet inte hur man gör upp eld!

En riktig jävla riesen
Govänner ni förstår i min tyska ordbok står
Att ordet Riesen kommer ifrån tyskans ord för stor
Nu har jag fått belägg att ett blött och smutsigt skägg
Är nåt man får ta om man vill ha nåt riktigt bra

Försök inte lura mej gosse ja inga konster nu.
Att känna till hur eld blir till är mina drömmars mål.
Din hemlighet vill jag veta hörnu, säg hur det går till.
Å, de e just vad jag vill.

Nu kan jag vara gla´
Ja nu kan jag vara gla´ för jag har hunden jag vill ha
För nu har jag ju en Riesen
En riktig jävla Riesen
En hund med fläkt och fart
Tycker allt e underbart
Och har du ingen Riesen
Rädda dej ur krisen å skaffa dej en
Riesenschnauzer snart

Åskubido ....

Blowin' in the wind
How many roads must a man walk down
before they call him a man?
how many seas must a white dove sail
before she sleeps in the sand?
How many times must a cannon ball fly
before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind.
The answer is blowin' in the wind.

En Riesen e en hund som från allra första stund
Hänger med på allt och ger tillbaka tusenfallt
Lydnad, sök och spår över stock och sten det går
Kantbergslägret är vår största höjdpunkt varje år
Nu kan jag vara gla´
Ja nu kan jag vara gla´ för jag har hunden jag vill ha
För nu har jag ju en Riesen
En riktig jävla Riesen
En hund med fläkt och fart
Tycker allt e underbart
Och har du ingen Riesen
Rädda dej ur krisen – en Riesen gör ditt liv helt
underbart

How many years must a mountain exist
before it is washed to the sea?
How many years can some people exist
before tey're allowed to be free?
How many times can a man turn his head
and pretend he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind.
The answer is blowin' in the wind.

Va? Hundrasbyte för helvete? Nä…
How many times must a man lock up
before he can see the sky?
How many ears must one man have
before he can hear people cry?
How many deaths will it take til he knows
that too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind.
The answer is blowin' in the wind.

I varje region det finns typ en miljon
Raser som e olika i färg och dimension
Jag säger som det är – dom flesta e sådär
Bara Riesenschnauzern ger mej allt vad jag begär
Nu kan jag vara gla´
Ja nu kan jag vara gla´ för jag har hunden jag vill ha
För nu har jag ju en Riesen
En riktig jävla Riesen
En hund med fläkt och fart
Tycker all e underbart
Och har du ingen Riesen
Rädda dej ur krisen – Riesenschnauzer ska de va
såklart!

Klappa händerna
Klappa händerna om Du är riktigt glad
Klappa händerna om Du är riktigt glad
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra
Klappa händerna om Du är riktigt glad

Jag vill va som du
Jag kungen e över all här
under trädens gröna höjd
Jag har nått opp till högsta topp
men ännu är jag ej nöjd
jag vill ju bli en man en mänska
och kunna allt ni kan
jag vill ej längre apa mej
jag vill ju bara va en man.

Knäpp med fingrarna . . .
Slå på Dina knän . . .
Stampa med Din fot . . .
Säj Hej till mej . . .

Åskubido, jag vill ju va som du
jag vill se ut som du, gå som du-duuuu
det vill jag nuuuu ett djur som jag.
Det lär sej bra att bli en människa

Gör nu alltihop . . .
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Vi går över daggstänkta berg

If I had a Hammer

Vi gå över daggstänkta berg, fallera,
som lånat av smaragderna sin färg, fallera!
Och sorger har vi inga, våra glada visor klinga,
när vi går över daggstänkta berg, fallera.

If I had a hammer
I`d hammer in the morning
I`d hammer in the evening
all over this land.
I`d hammer out danger,
I`d hammer out warning,
I`d hammer out love between my brothers and my
sisters,
all over this land.

De väldiga skogarnas sus, fallera
gå mäktiga som orgeltoners brus, fallera
och livets vardagsträta så lätt det är förgäta
vid de väldiga skogarnas brus, fallera.
De gamla de kloka må le, fallera.
Vi äro ej förståndiga som de, fallera.
Ty vem skulle sjunga om våren den unga
om vi vore kloka som de, fallera.

If I had a bell, I`d ring it in the morning,
I`d ring it in the evening,
all over this land.
I`d ring out danger, I`d ring out warning,
I`d ring out love between my brothers and my
sisters,
all over this land.

August och Lotta

If I had a song, I`d sing it in the morning,
I`d sing it in the evening
all over this land.
I`d sing out danger, I`d sing out warning,
I`d sing out love between my brothers and my
sisters,
all over this land.

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.

If I got a hammer and I got a bell
and I got a song to sing
all over this land.
It´s a hammer for justice, it`s a bell for freedom,
It`s a song about the love between my brothers and
my sisters,
all over this land.

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.

Knocking on heavens door

Det rullar, det rullar osv

Mama, take this badge off of me
I can't use it anymore.
It's gettin' dark, too dark to see
I feel I'm knockin' on heaven's door.

Tänk om alla bäckar
Jag har aldrig vatt på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja
Mina dygder äro tusen
inga synliga laster jag har
Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett nyfött barn, halleluja.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn
Halleluja ...
Baccus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver,
alla djävlar dansar tango
säg, vad kan man väl önska sig mer?
JO, att alla bäckar vore brännvin,
Rivöfjorden full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten,
och punsch i varendaste pöl, halleluja ...

Knock,
Knock,
Knock,
Knock,

knock,
knock,
knock,
knock,

knockin'
knockin'
knockin'
knockin'

on
on
on
on

heaven's
heaven's
heaven's
heaven's

door
door
door
door

Mama, put my guns in the ground
I can't shoot them anymore.
That long black cloud is comin' down
Feels like I'm knockin' on heaven's door.
Knock,
Knock,
Knock,
Knock,
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knock,
knock,
knock,
knock,

knockin'
knockin'
knockin'
knockin'

on
on
on
on

heaven's
heaven's
heaven's
heaven's

door
door
door
door

The Lion Sleeps Tonight

Goodnight sweetheart......

(A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, aweema-weh)
(A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, aweema-weh)

Goodnight sweetheart......
Now, my mother and my father
might hear if I stay here to long,
one kiss and we’ll part and you’ll be going,
you know I hate to see you go.

In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle the quiet jungle
The lion sleeps tonight
Near the village the peaceful village
The lion sleeps tonight
Near the village the quiet village
The lion sleeps tonight

Goodnight sweetheart.......

Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight
Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight

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

Under the Boardwalk

Sommaren är kort
de mesta regnar bort
men nu är den här
så ta för dig solen skiner idag
hösten kommer snart
de går med vindens fart
så lyssna på mig
solen skiner kanske bara idag

Sommaren är kort

Oh the sun beats down and melts the tar upon the
roof
And your shoes get so hot you wish your tired feet
were fire-proof
Under the boardwalk, down by the sea
On a blanket with my baby is where I'll be

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

From a park nearby happy sounds from a carousel
You can almost taste the hotdogs and french fries
they sell
Under the boardwalk, down by the sea
On a blanket with my baby is where I'll be

Sommaren är kort
de mesta regnar bort
men nu är den här
så ta för dig
solen skiner idag
hösten kommer snart
de går med vindens fart
så lyssna på mig
solen skiner
kanske bara idag

Under the boardwalk, out of the sun
Under the boardwalk, we'll be having some fun
Under the boardwalk, people walking above
Under the boardwalk, we'll be falling love
Under the board-walk, board-walk

.

Goodnight sweetheart

nananana nanana nanana nanana nanana

Goodnight sweetheart, well it’s time to go,
goodnight sweetheart, well, it’s time to go,
I hate to leave you but I’m really must say.
Goodnight sweetheart, goodnight.

sommaren är kort
det mesta regnar bort
men nu är den här
solen skiner
kanske bara idag

Goodnight sweetheart.....
Well its three o’clock in the morning baby
I just can’t treat you right,
well, I hate to leave you baby, don’t mean maybe,
because I love you so

Goodnight sweetheart......
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vil du spør oss, vil du last oss, vil du kall det førr et
svik.

House of the rising sun
There is a house in New Orleans, they call the
Rising Sun.
And it's been the ruin of many a poor boy, and God I
know I’m one.

sola som gikk ned i kvell, ho ska skin førr dæ min
kjære,
og føglan som e`fri dæm ska vis vei og alt ska bli:
mytji lys og mytji varme, tru og håp det kan du få me,
mange tåra, tunge stunde e`æ`redd førr at det blir.

My mother was a taylor, Sewed my new blue jeans,
My father was a gamblin’ man, Down in New
Orleans.

når sola jage natta bort, så kryp du godt innte mæ.
og gjømt e` all de tunge tankan, dæm æ`hadd i går.
i liv og latter spørr du mæ, om regne, og om sola,
og svaran som æ`gir dæ e`itj dæm æ hadd i`går.

Now the only thing a gambler needs, is a suitcase
and a trunk
And the only time he’ll be satisfied, is when he’s all a
drunk

sola som gikk ned i kvell, ho ska skin for dæ min
kjære,
og føglan som e`fri dæm ska vis vei og alt ska bli:
mytji lys og mytji varme, tru og håp det kan du få
med,
mange tåra, tunge stunde e`æ`redd førr at det blir.

Oh, Mother, tell your kildren, Not to do what I have
done.
Spend your life in sin and misery, In the House of te
Rising Sun.

Oh boy!

Well, I got one foot on the platform, The other foot
on the train.
I’m goin’ back to New Orleans, To wear the ball and
chain.
Well, There is a house in New Orleans, They call te
Rising Sun
And it been the ruin for many poor boys, And good, I
know I’m one

Oh boy!
Vilket vackert väder, solen skiner idag.
Oh boy!
Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag.
Så upp och hoppa, det är sol idag,
och en så'n dag kan man inte ligga och dra.
Nej, lämna idet och häng med mig ut
då sommar'n kommer, nu e vintern slut.
Oh boy!
Hör på fåglasången, dom sjunger så man blir yr.

Jag vill vara din, Margareta
Ing - en vet, det jag vet, en hem - lig - het
Nå - gon som, jag tyc - ker om, har gjort mej het
Kan jag hjäl - pa att jag kän - ner det så här.

Oh boy!
Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr.
Ja, tänk ändå att man kan bli så glad
av markens blommor och av gröna blad.
Å barnet i en kommer hem igen
till glömda drömmar och till sommaren.
Oh Boy!

Och den blick, som jag fick, den sa mig allt.
Det jag vill, kan jag nog få, tu - sen - falt.
Å, nu bör - jar jag för - stå att jag är kär.
Jag vill va - ra din, Mar - ga - ret - a
Ba - ra va - ra din, ska du ve - ta.
Stå där vid din dörr, kär som al - drig förr
Men vå - gar in - te ring - a.
Pul - sar - na dom brän - ner så heta,

Oh boy!
Vilka glada toner, de rycker och spritter i mig.
Oh boy!
Tusen millioner kramar vill jag ge dig.
Ja, tänk att det kan va' så lätt ibland.
Så enkelt som att sträcka ut en hand,
och torka gruset av en barnakind,
och känna värmen från en sommarvind.
Oh boy!
Sicken skänk från ovan de e å leva ida.

Kän - ner du som jag Mar - ga - reta.
Blick - ar - na du gav,
Gav du dom som svar, el - ler ej?
Och jag går, hem igen, med din buk - ett,
Det jag vill sä - ga dej, är inte lätt.
Kan inte hjäl -pa att jag kän - ner det så här.
Jag vill va - ra din Mar - ga - reta;.......

Oh boy!
Rena gudagåvan, är det konstigt att jag är glad?
För solen skiner ju, och du är här,
och jorden spinner i sin himlasfär.
Och faktiskt när man mår på detta vis,
är världen nära på ett paradis.

Lys Og Varme.

Oh Boy! (x5) Vilket vackert väder! Oh Boy! (x4)

når mørke no har senka sæ, går æ stilt igjennom
rommet.
og følesan dæm slit i mæ, ka vil fremtida gi.
og den arven vi har gitt dæ, kan vær tung å ta me
sæ.
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Sommartider

En kväll i juni

Sommartider, hej hej, sommartider
(Sommartider)
Jag känner det är nånting på gång
(Sommartider)
(Sommartider)
Kom och stanna ute natten lång
(Sommartider)
Snurra runt i en stad som glöder,
som viskar: Bli min i natt

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

Sommartider, hej hej, sommartider
Ge mig din hunger, ge mig din hand
Ge mig allt du vill och allt du kan
Sommartider, hej hej, sommartider
Läppar mot läppar, som tar mig i land
som ger sommartider till varann
(Sommartider)
Sommar Sommar våt och het
(Sommartider)
(Sommartider)
Kom och lek en sommarlek
(Sommartider)
Lev ditt liv i den tid som brinner,
som lockar: Stanna i natt...

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
la 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

Sommartider, hej hej, sommartider
Ge mig din hunger, ge mig din hand
Ge mig allt du vill och allt du kan
Sommartider, hej hej, sommartider!
Läppar mot läppar, två hjärtan i brand
som ger sommartider till varann
(Sommartider)
(Sommartider)
(Sommartider)

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

du tar mig till en annan (Sommartider) värld..
Sommartider, hej hej, sommartider!
Ge mig din hunger, ge mig din hand
Ge mig allt du vill och allt du kan
Sommartider, hej hej, sommartider!
Läppar mot läppar som tar mig i land
som ger sommartider till varann
Sommartider, hej hej, sommartider!
Ge mig din hunger, ge mig din hand
Ge mig allt du vill och allt du kan
Sommartider, hej hej, sommartider!
Läppar mot läppar, två hjärtan i brand
som ger sommartider till varann
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