Sjung!

Sommarsånger
och snapsvisor
till midsommar
Form & utskrift från helenalyth.se

01. BLINKA LILLA PÄRLA
mel. Blinka lilla stjärna

06. JAG HAR ALDRIG...
mel. O hur saligt att få vandra

10. LITET GLAS TILL MATEN
mel. Den Blomstertid

Blinka lilla pärla där,
hur jag undrar hur du är.
Hoppas att du sitter bra,
så att jag blir riktigt gl’a
Blinka lilla pärla där,
snart står du ej längre där.

Jag har aldrig var’t på snusen
aldrig rökat en cigarr, hallelulja.
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens
garn, hallelulja

Ett litet glas till maten,
vår törst den är så stor
Nu nalkas det en nubbe,
i frostad flaska bor
Med blid och livlig värma,
den stilla rinner ner
När maten sen sig närma,
Vi tar oss några fler.

Hallelulja, hallelulja

11. FÖRSTA SNAPSEN
mel. Räven raskar över isen

02. CYKELVISAN
mel. Väva vadmal
Man cyklar för lite
Man röker för mycket
och man är fasen så liberla
när det gäller maten och spriten
Jag borde slutat för länge sen
men denna sup är för liten
Vad tjänar att hyckla
Tids nog få man cykla!
03. 1 2 75 6 7
mel. Ritsch ratsch filibom
1 2, 75 6 7, 75 6 7, 75 6 7
1 2, 75 6 7, 75 6 7, 73
107 103 102, 107 6 19 47
17 18 16 15 13 19 14 17
19 16 15 11 9 47 - HEJ!
04. TÄNK OM
mel. Hej tomtegubbar
Tänk om jag hade lilla nubben
på ett snöre i halsen
Tänk om jag hade lilla nubben
på ett snöre i halsen
Jag skulle dra den upp och ner, så att
den kändes som många fler.
Tänk om jag hade lilla nubben på
ett snöre i halsen
05 MERA BRÄNNVIN
mel. Internationalen
Mera brännvin i glasen,
mer glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mer kalas på vår jord.
Mera jordar med måne,
mera månar i mars,
mera marscher i Skåne,
mera Skåne.
Gud bevars, bevars, bevars!

Bacchus spelar på gitarren.
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango
säg var kan man väl önska sig mer?
Jo att alla bäckar vore brännvin,
stadsparksdammen full av
bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!
Och mera öl, och mera öl...
07. VI SKÅLAR...
mel. Flickan hon går i ringen
Vi skålar för våra vänner
och dom som vi känner
och dom som vi inte känner
dom skiter vi i!
08. MÅSEN
mel. När månen vndrar

Första snapsen heter göken.
Första snapsen heter göken.
Får jag lov, ja får jag lov
att byta byxor med fröken?
Andra snapsen den var värre,
andra snapsen den var värre.
Får jag lov, får jag lov
att byta byxor me’ min herre
Mina byxor är himmelsblå
men med dina är det dock si och så.
Får jag lov, får jag lov,
att byta byxor med göken.
12. VI ÄRO SMÅ HUMLOR
mel. Karl Alfred Boy
Vi äro små humlor vi, bzz, bzz.
Vi äro små humlor vi, bzz, bzz.
Vi äro små humlor som tar oss en geting.
Vi äro små humlor vi, bzz, bzz.

Det satt en mås på en klyvarbom,
och tom i krävan var kräket.
Och tungan nådde till skäpparns gom,
där han satt uti bleket.
Jag vill ha sill hördes måsen rope,
och skepparn svarte ”Jag vill ha OP”.
Om blott jag får,
om blott jag får.

Vi äro små änglar vi, flax flax.
Vi äro små änglar vi, fflax flax.
Vi äro små änglar som tar oss en djävel Vi
äro små änglar vi, flax flax.

Nu måsen lyft ifrån klyvarbom,
och vinden spela i tågen.
Och OP’n svalkat har skepparns gom,
jag önskar blott att jag såg’en.
Så nöjd och lycklig den gamle kraken,
han sätter storseglet den krabaten.
Till sjöss han far,
och halvan tar.

Hell and gore
Chung Hop father Allan Allan ley.
Hell and gore
Chung Hop father Allan ley.
Oh handsome in the hell and tar
hand hell are in the half and four.
Hell and gore

09. INGMAR BERGMAN
Tystnad. Tagning!

13. HELL AND GORE
mel. Helan går

Chung Hop father Allan ley.

14. SÅ LUNKA VI SÅ SMÅNINGOM
text o musik: Carl Michael Bellman

17. UTI VÅR HAGE
text o musik: Okänd

19. SJÖSALA VALS
text o musik: Evert Taube

Så lunka vi så småningom
från Bacchi buller och tumult,
när döden ropar: ”Granne, kom,
ditt timglas är nu fullt!”

Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtans fröjd
Vill du mig någe’, så har du mig här!
Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtans fröjd!

Rönnerdahl han skuttar med
ett skratt ur sin säng
Solen står på Orrberget
Sunnanvind brusar
Rönnerdahl han 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 f
inkarnas musik
Och se, så många blommor
som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, mandelblom,
kattfot och blå viol

Du gubbe, fäll din krycka ner
och du, du yngling, lyd min lag:
den skönsta nymf som åt dig ler,
inunder armen tag!
Tycker du att graven är för djup,
nå, välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtans fröjd
Vill du, så binder jag åt dig en krans!
Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtans fröjd!

15. DEN BLOMSTERTID
NU KOMMER
text: Israel Kolmodin / J.O. Wallin

18. EN KVÄLL I JUNI
text o musik: Lasse Berghagen

Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

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

De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och lundens gröna träd,
de skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna
som räcker året om.

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 dansade och sjöng

16. NU GRÖNSKAR DET
text: Evelyn Lindström
musik: J.S. Bach
Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
ty dagen den är din.
Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom

Na na...
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 var 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 dansade och sjöng
Na na...

Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben
Under vita skjortan som
viftar kring vaderna
Lycklig som en lärka uti majsolens sken,
sjunger han för ekorrn,
som gungar på gren!
- Kurre, kurre, kurre! Nu dansar
Rönnedahl!
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
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
nattskjortan till skrud!
Och se, så många blommor
som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, mandelblom,
kattfot och blå viol
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.

20. BRÄNNÖ BRYGGA
text o musik: Lasse Dahlqvist

21. IDAS SOMMARVISA
text: Astrid Lindgren
musik: Georg Riedel

Kors va de vimlar av segel i da.
Är de kappsegling? Nej de ä lörda!
Ja vesst! Då förstår jag vatt pojkarna ska.
Dom har enna som ledit i da.
Där seglar Kålle med kubben på svaj.
Hej på dej dö! Hur har du det själv då.
De ä tjo vad det vefftar kom me om du
vill!
Ja, du vet la va vi lägger till?

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.

De ä dans på Brännö brygga
en gammal och kär tradition.
Fullt med publik och trevli musik!
Ja, va var en vals utan dragspelets ton,
och en dans på Brännö brygga
är för mången ett stort äventyr.
Där är glädje och fest!
Se där ute i väst blinkar Vinga fyr.

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.

Från Vinga Sand (dunk dunk...)
hörs in mot land (dunk dunk...)
blandat med dragspelslåt
dunket från en feskebåt.
Dansen den går, (dunk dunk...)
hjärtat det slår, (dunk dunk...)
slår för en liten vän och för Bohuslän.

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.

Ada å Beda å Kålle å ja
tar en vickning i ruffen på ”Florry”,
Å ”preppen” den hänger i tamp som den
ska
Men i sällskap med ”tralla la la”.
Kålle som är på ett prima humör bjuder
upp med ett: ”Ska vi?”
Å me Ada i famn går han in för en dans
som om tyngdlagen inte fanns.
De ä dans på Brännö brygga
en gammal och kär tradition.
Fullt med publik och trevlig musik!
Ja, va var en vals utan dragspelets ton,
och en dans på Brännö brygga
är för många ett stort äventyr.
Där är glädje och fest!
Se där ute i väst blinkar Vinga fyr.
Från Vinga Sand (dunk ...)
hörs in till land (dunk ...)
blandat med dragspelslåt
dunket från en feskebåt.
Dansen den går, (dunk ...)
hjärtat det slår, (dunk ...)
slår för en liten vän och för
BOHUSLÄN.

22. PIPPIS SOMMARSÅNG
text: Astrid Lindgren
musik: Georg Riedel
Å nu så vill jag sjunga
att sommaren är skön
och träden är så fina
och marken är så grön
och blommaorna är vackra
och höet doftar gott
och solen är så solig
och vattnet är så vått
och lilla fågeln flyger i boet ut och in
och därför vill jag sjunga att
sommaren är min.
Och jag vill också sjunga att
fjärilar är bra
och alla söta myggor
dom vill jag också ha
och jag är brun om bena
precis som det ska va
och därför vill jag sjunga att
bruna ben är bra
och jag har nya fräcknar och
prickit sommarskinn
och därför vill jag sjunga att
sommaren är min.

23. TA MIG TILL HAVET
text o musik: Peter Lundblad
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
24. SÅ SKIMRANDE
text o musik: Evert Taube
Så skimrande var aldrig havet
och stranden aldrig så befriande
fälten, ängarna och träden
aldrig så vackra
och blommorna aldrig
så ljuvligt doftande,
som när du gick vid min sida
mot solnedgången,
aftonen den underbara,
då dina lockar dolde dig för världen
medan du dränkte alla mina sorger,
älskling i din första kyss.

25. VISA VID MIDSOMMARTID
text: Rune Lindström
musik: Håkan Norlén
Du lindar av olvon en midsommarkrans
och hänger den om ditt hår.
Du skrattar åt mångubbens benvita glans,
som högt över tallen står.
I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn i
långdans, i språngdans på glödande järn.
I natt är du bjuden av dimman till dans,
där Ull-Stina, Kull-Lina går.
Nu tager du månen från Blåsbergets kam
att ge dig en glorias sken.
Och ynglen som avlas i gölarnas slam
blir fålar på flygande ben.
Nu far du till Mosslinda, Mosslunda mor,
där Ull-Stina, Gull-Fina bor.
I natt skall du somna vid Svartrama damm
,där natten och mossan är len.
26. I SOMMARENS SOLIGA
DAGAR
text o musik: okänd
I sommarens soliga dagar
vi gå genom skogar och hagar,
på färdens besvär ingen klagar.
Vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå!

27. BÅTLÅT
text o musik: Robert Broberg
Det var en båt som sa till en annan:
”Vad du var stilig,
vi borde borda varann,
gjorda för varann,
och köla lite grann,
som bara båtar kan.”
Bada bam bam bam bam.
Bada bam 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.”
Bada bam bam bam bam.
Bada bam bam bam bam.
Sen när det blir lä,
ja då kan vi klä
av oss seglen,
ligga att tag vid en boj,
skepp o’hoj,
gnida vår fernissa
lite grann och fnissa,
kasta ett ankar,
bli lite vågade, ha lite skoj (Ojojoj).

Du, som är ung, kom med och sjung
och sitt ej hemma slö och tung.
Vår sångartropp han gångar opp
på kullens allra högsta topp.
I sommarens soliga dagar
vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå!

Och hur vi sedan få
en och kanske två
egna små jollar,
jollrande efter på släp,
i ett navelrep,
det är en hemlighet,
som bara båtar vet.

14. FJÄRIL VINGAD
text o musik: Carl Michael Bellman

Bada bam bam bam bam.
Bada bam bam bam bam.

Fjäriln vingad syns på Haga
mellan dimmors frost och dun
sig sitt gröna skjul tillaga
och i blomman sin paulun.
Minsta kräk i kärr och syra,
nyss av solens värma väckt,
till en ny högtidlig yra
eldas vid sefirens fläkt.

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.

Haga i ditt sköte röjes
gräsets brodd och gula plan.
Stolt i dina rännlar höjes
gungande den vita svan.
Längst ur skogens glesa kamrar
höras täta återskall
än från den graniten hamrar,
än från yx i björk och tall.

Bada bam bam bam bam.
Bada bam bam bam bam.

28. SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR
text: Eric Sandström
musik: Sten Roland
Sommar, sommar, sommar,
det är dans i folkets park.
Sommar, sommar, sommar,
hjärtan skär i trädens bark.
Jag vill viska i ditt öra,
just de orden du vill höra.
Sommar, sommar, sommar,
då en mild och smeksam vind,
fingrar på din bruna kind.
29. BEDÅRANDE SOMMARVALS
text: Hans Alfredsson, Tage Danielsson
musik: Toots Thielemans
Hör min bedårande sommarvals
Mmmm...
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
Mmmmm
Ingen jungfru här på
Jungfrusundet
Ingen dans på Almagrundet
Inget om barmar och armar
om din hals
En sommarvals om ingenting alls

