1.MORFAR HAR BERÄTTAT
Solen i havet försvinner
Rodnande himmelen brinner
Stolt mot den flammande
purpurridån
ser jag Vinga fyr
Blånande skymning dej
tänder
Hjälpande armar du sänder
ut över havet mot sökande
skepp
som mot hamnen styr.
Hör hur vinden klagar
Känn hur det doftar av tång
Se hur vågen jagar
Lyssna till Västkustens sång
Morfar har berättat
om skepp som ha seglat i
kvav
om bragder av män som har
kämpat sitt liv
emot storm och hav.
Sköljda av fräsande sjöar
ligger ett pärlband av öar
Styrsö och Donsö och Känsö
och Brännö
jag älskar er.
Stormiga minnen ni givit
Solljusa dar jag fördrivit
Badat och fiskat och kajkat i
båtar på pojkmanér

Nere vid Helena
stod jag när lotsarna kom
Lika trygg i bena
var jag som en utav dom
Morfar har berättat
fantastiska saker för mej
om Lasse i gatan som ännu i
stormnätter visar sej.
Slutkväde:
Elden i spisen har slocknat
utanför nattmörkret tjocknar
Endast en blinkning, ett
vänligt ”god natt”
ifrån Vinga fyr

7. DU ÄR VÄLKOMMEN TILL
GÖTEBORG
Du är välkommen till
Göteborg
till ett glittrande glatt
Göteborg
Den berusande hamnen
bjuder dig stora famnen
till ett hjärta som är Göteborg.
Om du kommer från norr,
söder, öst eller väst
är du välkommen som gäst
på vår sjungande fest
Både Kal och hans Ada
hälsa hjärtligt och glada
du är välkommen till
Göteborg

8. GETEN
Hela familjen går ut med
geten, hela familjen går ut
med geten, hela familjen går
ut med geten hela familjen
Går ut med geten hela
familjen går ut med geten
hela familjen går ut med
geten hela familjen går ut
med geten

6. SORGLÖSA BRUNN

tonerna klangerna! Och så
melodierna:

Hör!
Bort i parken konserterar
Sorglösa Brunns oktett
Tonerna vitt och brett klingar
från lilla paviljongen.
Åtta feta gubbar, alla röda
som oxkotlett,
under möda och svett,
tutar horn och klarinett
och esskornett.

Det är äkta marscher från
tyrolen, det är alpens ros och
gamla Edelweiss, Hopsassa
och klitschen-klatsch och
Herzen-schmertz och så repris
på Edelweiss, stup i ett, stup i
ett.

Se den flotte dirigenten
Extra vagant och trind!
Smekt av basunens vind
fladdrar den vackra
polisongen.
Hör musiken studsa från
tribunen en munter stunn
både klatschig och klar, i en
rivande fanfar kring Sorglösa
Brunn.
Vid den mörka tubans dån
lyfter parkens alla duvor men
en svan
Döv och van,
blir i dammen hela dan.
Taktbatongen till och från,
solens sken på pickelhuvor

Det är Jungfruns bön och
gamla Per och Anna, och
Mascangis ouvertyr till
Vännen Fritz. Dessemellan är
det vals och strutspolkett av
allra sista wienerschnitts, stup
i ett, stup i ett!
MenRedan hägrar första pausen,
som efterlängtad lön. Dagen
är varm och skön, punschen
står immig i flacongen, och
musiken, även om den
därefter klingar tunn har en
viss karaktär som ger särskild
atmosfär åt Sorglösa Brunn.

2. SÅ LÄNGE SKUTAN KAN GÅ
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på
böljorna blå,
om blott en dag eller två
så håll till godo ändå,
för det finns många som
aldrig en ljusglimt kan få.
Och vem har sagt att just du
kom till världen
för att få solsken och lycka på
färden:
att under stjärnornas glans
bli purrad ut i en skans,
att få en kyss eller två i en
yrande dans?
Ja, vem har sagt att just du
ska ha hörsel och syn,
höra böljornas brus och kunna
sjunga?
Och vem har sagt att just du
ska ha bästa menyn
och som fågeln på vågorna
gunga?
Och vid motorernas gång
och i fall vakten blir lång,
så minns att snart klämtar
klockan för dig "Ding,Dong"!

Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på
böljorna blå.
Så tag med glädje ditt jobb,
fast du lider.
Snart får du vila för eviga
tider,
men inte hindrar det alls
att du är glad och ger hals,
så kläm nu i med en verkligt
sjusjungande vals.
Det är en rasande tur att du
lever, min vän,
och kan valsa omkring uti
Havanna.
Om pengarna tagit slut, gå till
sjöss omigen
med Karibiens passadvind
kring pannan.
Klara jobbet med glans.
Gå i land någonstans.
Tag en kyss eller två i en
yrande dans.
Så länge skutan kan gå.
Så länge hjärtat kan slå.
Så länge solen den glittrar på
böljorna blå."

3. DANSEN PÅ SUNNANÖ
Det går en dans på Sunnanö,
där dansar Rönnerdahl,
med lilla Eva Liljebäck på
pensionatets bal,
och genom fönstren strömmar
in ur skärgårdsnatten sval
doft av syrener och jasmin i
pensionatets sal,
doft av syrener och jasmin i
pensionatets sal.
Och lilla Evas arm är rund
och fräknig hennes hy,
och röd som smultron hennes
mun, och klänningen är ny.
Herr Rönnerdahl, det är ju ni
som tar vem ni vill ha
bland alla kvinnor jorden
runt, det har jag hört ha-ha,
bland alla kvinnor jorden
runt, det har jag hört ha-ha.
Att ta är inte min musik
min fröken men att ge
Jag slösar men är ändå rik
Så länge jag kan se
Vad ser ni då herr Rönnerdahl
kanske min nya kjol
Ja kanske den och något mer
Ta hit en bra fiol

Ja kanske den och något mer
Ta hit en bra fiol
Där går en dans på Sunnanö
till Rönnerdahls fiol,
där dansar vågor, dansar vind,
och snön som föll ifjol
den virvlar där, där far ett
brus igenom park och sal,
och sommarmorgonen står
ljus och södergöken gal,
och sommarmorgonen står
ljus och södergöken gal.
Och lilla Eva dansar ut med
fänrik Rosenberg,
och inga fräknar syns på hyn,
så röd är hennes färg.
Men Rönnerdahl är blek och
skön och spelar som en gud
och svävar i en högre rymd,
där Eva är hans brud,
och svävar i en högre rymd,
där Eva är hans brud.

4. UNDERBART ÄR KORT

5. HÄRLIG ÄR JORDEN

Bara en enda ros på ett evigt
klänge
så är livet
trist varar länge
men underbart är kort
alldeles för kort

Härlig är jorden
Härlig är Guds himmel
Skön är själarnas
pilgrimsgång
Genom de fagra riken
på jorden gå vi till
paradis med sång.

Följer du ödets väg genom
dunkla gränder
når dig solen
en glimt i sänder
ty underbart är kort –
alldeles för kort.
På var sommaräng du finner
bara en lyckoklöver
någostans
och likaså en enda gång du
möter just din vän
du behöver
så grip din chans
Men fort – innan den flyr bort
underbart är kort alldeles för kort

Tidevarv komma
Tidevarv försvinna
Släkten följa släktens gång
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.
Änglar den sjöngo
Först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd
Människa, gläd dig,
Frälsarn är kommen,
frid över jorden
Herren bjöd

