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Brännö Brygga 
 

Kors va de vimlar av segel idag 
é de kappsegling nä de é lördag 

javesst då förstår jag vart pojkarna ska 
dom har änna som ledigt idag 

 
Där seglar Kålle med kubben på svaj 
hej på dej dö hur har du det själv då 

de e tjo va det veftar kom med om du vill 
ja du vet la va vi lägger till 

 
De é dans på Brännö brygga 
en gammal och kär tradition 

fullt med publik och trevlig musik 
ja va é en dans utan dragspelets ton 

och en dans på Brännö brygga 
é för många ett stort äventyr 

där é glädje och fest 
se därute i väst blinkar Vinga fyr. 

 
Från Vinga sand hörs in till land 

blandat med dragspelslåt dunket från en fiskebåt 
Dansen den går hjärtat det slår 

slår för en liten vän och för Bohuslän. 
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Valsmedley 1 
 

Dansen den går uppå Svinnsta 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 

 
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 
uppe på Svinnsta skär 

 
Se Svarta Rudolf han dansar 
han böjer sin nacke och ler 

Han tänker på stormande nätter 
i Amsterdams glädjekvarter 

Han drömmer om flickornas kransar 
om svävande bruna ben 

på stranden av blåa slätter vid Samoamånens sken 
 

Kom i kostervals, lägg din runda arm om min hals 
Jag dig föra får, Hi åhej, vad de viftar och går 

Kostervalsen går, lek och smek blir i 
skrevor och snår 

ja e din, å du är min, allra kärestan min 
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Brevet från Lillan 
 

Pappa, kom hem för vi längtar efter dig 

Kom innan sommar'n är slut, lilla Pappa 

Åskan har gått, och om kvällen blir det mörkt 

Stjärnorna syns nu på himlen igen 

 

Allt jag vill ha är ett halsband av korall 

Ingenting annat det kostar för mycket 

På våran tomt är det nu så mycket bär 

Och fullt med ungar har fåglarna här 

 

Sjön är så varm och vi badar varje dag 

Och jag hoppar I utan att bli rädd 

För nu simmar jag så bra 

 

Vi har så fint, nu I vårat lilla skjul 

Och en liten gran har vi också sett 

En som vi kan ha till jul 

 

Detta har jag 

Skrivit nästan bara själv 

Och jag skall börja I skolan till hösten 

Pappa, kom hem, jag vet något som du får 

Nu slutar brevet från din Elinor 
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Flickan i Havanna 
 

 

1.  Flickan i Havanna, 
hon har inga pengar kvar, 
sitter i ett fönster, 
vinkar år en karl. 
Kom du glade sjömatros, 
du ska få min röda ros! 
Jag är vacker! 
Du är ung! 
Sjung, av hjärtat, 
sjung! 
 
2.  Flickan i Havanna 
stänger dörrn av cederträ. 
Sjömannen är inne, 
flickan på hans knä. 
Vill du bli mitt hjärtas kung? 
Har du pengar i din pung? 
Jag är vacker! 
Du är ung! 
Sjung, av hjärtat, sjung! 
 
3.  Flickan i 
Havanna 
hörer då en 
sjömans röst. 
Pengar har jag inga, 
men en sak till tröst. 

Och utur sin jacka blå 
tager han det hon ska få. 
Du är vacker!  
Du är ung! 
Sjung, av hjärtat, sjung! 
 
4.  Flickan i Havanna 
skådar då med tjusad blick 
ringen med rubiner, 
som hon genast fick. 
Ringen kostar femton pund! 
Stanna du - en liten stund. 
Jag är vacker! 
Du är ung! 
Sjung, av hjärtat, sjung! 
 
5.  Flickan i Havanna 
hon har inga pengar kvar, 
sitter i ett fönster,  
vinkar åt en karl. 
Handen prydes av en ring 
och kring barmen crepe de chine. 
Jag är vacker! 
Du är ung! 
Sjung, av hjärtat, sjung! 
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Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad 
 

På regntunga gator och väldiga hus, 
tändas nu storstadens flammande ljus. 
Köp genast biljetter! Kom in här och 
se! 
Man kiknar av skratt! Det är stor 
succes! 
Men själv är jag trött utav dagens 
spring, 
och önskar av detta just ingenting. 
Jag saktar på stegen - jag står visst 
och glor, 
en helt annan syn för mej for. 
 
Nu tändas åter ljusen i 
min lilla stad. 
Två ganska svaga lyktor 
framför rådhusets fasad, 
lyser över ströget, där 
går Kalle och Marie, 
och blinkar emot Vera 
på Walléns konditori. 
Och grabbarna i gänget står och 
pratar ner' vid Grand, 
om flickor och om fotboll och om livet 
med ibland 
Från hotellet hörs en trio i Toselli 
serenad. 
Det är kväll i min 
lilla stad. 
 

Men här är jag ensam och ynklig och 
svag, 
ingen som ler eller säger "goddag". 
Folk har så brottom, man jäktar och 
gnor, 
me'n min som man ägde det hus där 
man bor. 
Jag strävar ock kämpar att bli liksom 
dom, 
att rusa förbi och ej vända sej om. 
Men än kan jag inte - Gick bussen? 
Än se'n! 

Jag stannar och tänker igen. 
 
 Nu tändas åter ljusen..... 
 
Javisst är det vackert och stiligt 
och flott, 
med fönster och skyltar i rött, gult 
och blått. 

Och visst är det festligt med 
Kungsgatans ljus, 
- där bleknar vår bio och vårt Folkets 
hus. 
Ändå när det kvällas och dagen blir 
skum, 
sitter vi många i ensliga rum 
ser inte ljusen från gator och stråk, 
hör inte spårvagnens bråk. 
 

 Nu tändas åter ljusen..... 
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En femöres kola 
 
För ganska länge länge sen, När vi var riktigt små.  
Kommer du ihåg vad det var som jag brukade bjuda dig 
på. 
 
När du höll din lilla hand i min å jag såg dina ögon stråla 
det var då min kära jag bjöd dig på en liten femöres kola  
 
Det var då vi brukade leka, vi lekte mamma, pappa å barn, å du kallade dig för 
min hustru, å ja kände mig som stora karln  
 
När du höll din lilla hand i min å jag såg dina ögon stråla det var då min kära jag 
bjöd dig på en liten femöres kola  
 
Vi var ju inte särskilt gamla men vi bestämde strax ändå, att vad som än i världen 
hände alltid vid varandras sida stå. 
 
När du höll din lilla hand i min å jag såg dina ögon stråla det var då min kära jag 
bjöd dig på en liten femöres kola 
 
Nu har många år passerat, å du är gift men du bor här i stan å ja ser dig i bland å 
du hälsar å ja tror att du minns den dan.  
 
När du höll din lilla hand i min å jag såg dina ögon stråla det var då min kära jag 
bjöd dig på en liten femöres kola. 
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Jag vill ha en egen måne 
 

Du har då aldrig trott på tårar, 
det passar inte för en karl. 

Om man är över femton vårar 
finns inga känslor kvar. 

Du får förstå två våta kinder, 
dom torkar lika snabbt igen. 
Man rår ej för att tårar rinner 

när man har mist sin vän. 
 

Jag vill ha en egen måne, som jag kan åka till, 
Där jag kan glömma att du lämnat mej. 

Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill, 
där stannar jag tills allting ordnat sej. 

 
Du tror du vet hur allt ska vara, 

du vet när allting passar sej. 
Du lyssnar ej när jag ska förklara 

hur jag känner mej. 
Du bryr dej inte om mej mera, 
och det har tagit mej så hårt. 
Du kan väl aldrig acceptera 

att någonting är svårt. 
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Där björkarna susa 
 
Där björkarna susa sin milda sommarsång, 
och ängen av rosor blommar, 
skall vårt strålande brudefölje en gång 
draga fram i den ljuvliga sommar. 
 
 
Där barndomstidens minnen sväva ljust omkring,  
och drömmarna på barndomsstigar vandra, 
där skola vi i sommar växla tro och ring 
och lova att älska varandra. 

 
 
Där björkarna susa, där skola vi bland dem 
svära trohet och kärlek åt varandra. 
Där skola vi sen bygga vår unga lyckas hem 
och göra livet ljuvligt för varandra. 
 

Där björkarna susa sin milda sommarsång, 
och ängen av rosor blommar, 
skall vårt strålande brudefölje engång 
draga fram i den ljuvliga sommar. 
 
Där skola vi sen bygga vår unga lyckas hem 
och göra livet ljuvligt för varandra. 
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Pepita dansar 
 

Den morgon när jag föddes då 
blommade var dal. 

Den aftonen när jag döptes då sjöng en 
näktergal. 

Fernando, Fernadito, jag flydde från 
vår by. 

Från hyddan under palmen när månen 
stod i ny. 

 

Tamborito i Panamá! 

Tamborito! Tamborito! 

Tamborito i Panamá! 

 

Fernado, Fernadito, o, säg mig var Du 
går! 

Jag sökte Dig i kyrkan med slöjan på 
mitt hår. 

Jag sådde några blommor, men röda 
jorden brann, 

Du tog min första kärlek, Du tog den 
och försvann. 

 

Tamborito i Panamá... 

 

Den första kärleken så söt, som socker 
kan den vara. 

Den andra kärleken den ger tröst, den 
tredje handelsvara! 

Jag såg din båt vid stranden med seglet 
som jag sytt, 

det sjöng i bambumasten: din älskare 
har flytt! 

 

Tamborito i Panamá... 

 

Fernando, Fernandito, jag dansar som i 
rus 

min hembygds tamborito i Panamas 
glädjehus! 

Fernando, Fernandito, små märken gör 
min fot, 

ser Du mitt spår i smutsen så kyss det, 
och gör bot!  

Tamborito i Panamá... 

När kvinnor älskar mer än en, då börjar 
de bli sluga! 

(Om det första ljuset slocknar, så kan 
väl det andra duga!) 

Fernando, Fernandito, Du ser min 
kavaljer! 

Här dansar din Pepita, i glädjens 
kvarter. 

Tamborito i Panamá...
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Valsmedley 2 
 

För ingen gav mig en sådan stund 
som jungfrun på Jungfrusund 

Och ingen räckte mig en sådan mund 
som jungfrun på Jungfrusund 

Jag hållit i mina armar 
så många ljuvliga barmar 

men ingen, ingen så ljuv och rund 
som jungfruns på Jungfrusund  

 
Det var en gång en sjöman 
med mössan käckt på svaj 

han hette Axel Öman och hade blå kavaj 
I kärlek rikt begåvad hans älskling hette Maj 
hon var förut förlovad med en som var malaj 

Uppå havet vågorna gå  
uppå himlen stjärnorna stå 

barometern den faller och seglen de slå 
Atlanten är böljande blå 

 
Liten blir stor, drömmer och tror 

kommer du snart till mej. 
Rosende kind, kommer en vind 

för den mej hem till dej 
En gång jag seglar i hamn, 
en gång är du i min famn 

En gång berättas min vän, sagan om den 
som kommer igen 

En gång i drömmarnas land, 
vandrar vi två hand i hand, 

en gång min älskling, kommer jag hem till dej.  
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Leende guldbruna ögon 
 
Leende guldbruna ögon 
Har jag förälskat mig I 
Just dina guldbruna ögon 
Så blå kan de aldrig mer bli 

 
Blickarna som du mig sänder 
Tänder nå't varmt inom mig 
Det är nå't härligt som händer 
Som fångar och drar mig till dej 
 
Leende guldbruna ögon 
Har jag förälskat mig I 
Just dina guldbruna ögon 
Så blå kan de aldrig mer bli 
Ögon som lockar och leker 
Och som kan få mig att tro 
Mjuka såsom sammet dom smeker 
Dom utstrålar lugn och ger ro 
 
Leende guldbruna ögon 
Har jag förälskat mig I 
Just dina guldbruna ögon 
Så blå kan de aldrig mer bli 
 
Leende guldbruna ögon 
Har jag förälskat mig I 
Just dina guldbruna ögon 
Så blå kan de aldrig mer bli 
Så blå kan de aldrig mer bli  
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Börja om från början 
 
Börja om från början,  
börja om på nytt 
Varför ska man sörja,  
tider som har flytt 
Jag mötte en flicka,  
vi var så kära i varann 
Men efter en vecka,  
hon löste våra band 
 
När jag tänker på den tiden  
får jag i ögat en tår 
Med folk de säger  
tiden läker alla sår 
Kanske det stämmer  
men inte på mig 
Mitt hjärta det brinner  
brinner bara för dig 
 
Mim mamma sade Albert  
du är alldeles för snäll 
Jag jobbade extra  
var eviga kväll 
Du sade du satte hemma  
och sydde kläder åt din mor 
Men nu vet jag att  
du var på dans med din bror 
 

Börja om från början,  
börja om på nytt 
Varför ska man sörja,  
tider som har flytt 
Jag mötte en flicka,  
vi var så kära i varann 
Men efter en vecka,  
hon löste våra band 
 
Nu står jag här ensam  
och har ingen vän 
Jag har slutat hoppas  
att hon kommer igen 
Så därför ta ett råd  
lita aldrig på kvinns 
De blir aldrig nöjda  
de ska ha allt som finns 
 
Börja om från början,  
börja om på nytt 
Varför ska man sörja,  
tider som har flytt 
Jag mötte en flicka,  
vi var så kära i 
varann 
Men efter en vecka,  
hon löste våra band 
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Sånt é 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 om våren, som en vårvind 
Min kärlek fick han och allt han tog 
Men så kom hösten, åhå 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, 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, 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 håll i vännen som du har kär 
 
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 
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Vem kan segla förutan vind 
 

Vem kan segla förutan vind? 

Vem kan ro utan åror?  

Vem kan skiljas från 
vännen sin 

Utan att fälla tårar?  

Jag kan segla förutan vind, 

Jag kan ro utan åror. 

Men ej skiljas från vännen min 

Utan att fälla tårar.  

 

Who can sail without the wind, 

Who can row without an oar, 

Who can leave behind a friend, 

Without just one tear to pour?  

I can sail without the wind, 

I can row without an oar, 

But I cannot leave a friend, 

Without just one tear to pour 

 

Qui peut faire de la voile sans vent ? 

Qui peut ramer sans rames ? 

Et qui peux quitter son amant 

Sans verser de larmes ?  

Je peux faire de la voile sans vent 

Je peux ramer sans rames 

Mais ne peux quitter mon amant 

Sans verser de larmes.  

 

Wer kann segeln ohne Brisen, 

Wer kann rudern ohne Blatt, 

Wer kann, ohne Trän' vergießen, 

Freund verlassen, den er hatt'?  

Ich kann segeln ohne Brisen, 

Ich kann rudern ohne Blatt, 

Doch nicht, ohne Trän' vergießen, 

Freund verlassen, den ich hatt'! 
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Ida’s sommarvisa 
 
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.  
 

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.  

 
Och smultron det gör jag åt barna,  
för det tycker jag dom kan få,  
och andra små roliga saker  
som passar när barnen är små.  
Och jag gör så roliga ställen,  
där barnen kan springa omkring,  
då blir barna fulla med sommar  
och bena blir fulla med spring  
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