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allsång
I NYNÄSHAMN

Sju
ng med oss!

Allsånger för 

alla smaker från 

gamla godingar med 

Ted Gärdestad och Lasse 

Berghagen till fartfyllda  

med Gyllene Tider och  

Petra Marklund
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INNEHÅLL ALLSÅNG I NYNÄSHAMN

1. Satellit
2. Sommartider
3. En kväll i juni
4. Händerna mot himlen
5. Växeln hallå
6. Oh boy
7. Sommaren är kort
8. Fritiof och Carmencita
9. Himlen är oskyldigt blå
10. Båtlåt
11. Lika blå som dina ögon
12. I natt jag drömde
13. Vals på mysingen
14. Jag vill ha en egen måne
15. Sånt är livet
16. Hooked on a feeling
17. Ring ring
18. Sommarnatt
19. Stockholm i mitt hjärta
20. Idas sommarvisa

1. SATELLIT
Du har stått vid horisonten
Du har tittat mot havet om jorden var rund
Men allt som du såg va en båt som försvann
i dimman som rullade fram

Jag är inte rädd att flyga
Jag för ovanför molnen står himlen på glänt
Som jorden och månen vi dras till varann
Men håll mig så hårt som du kan
Jag känner mig som en

Satellit satellit - Oooh
som en satellit högt upp i det blå
Satellit satellit - Oooh
som en satellit nu kan jag förstå
Åh vad världen är liten ändå
(Högt i det blå)

Vi har gått omkring på jorden
Vi har dragit vår frihet på släp överallt
Och solen har värmt oss men när den går ner
Behöver jag värmen du ger
Åh jag känner mig som en

Satellit satellit - Oooh
som en satellit högt upp i det blå
Satellit satellit - Oooh
som en satellit nu kan jag förstå
Åh vad världen är liten ändå

(Gitarr solo)

Satellit satellit - Oooh
som en satellit högt upp i det blå
Satellit satellit - Oooh
som en satellit nu kan jag förstå
Åh vad världen är liten ändå
(Högt i det blå)

Satellit satellit - Oooh
som en satellit högt upp i det blå
Satellit satellit - Oooh
som en satellit nu kan jag förstå

Satellit satellit - Oooh
som en satellit högt upp i det blå
Satellit satellit - Oooh
som en satellit nu kan jag förstå

2. SOMMARTIDER
Sommartider hej hej sommartider
(Sommartider)
Jag känner det är nånting på gång
(Sommartider x2)
Kom och stanna ute natten lång
(Sommartider)
Snurrar runt i en stad som glöder
som viskar: Bli min i natt

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 x2)
Kom och lek en sommarlek
(Sommartider)
Lev ditt liv i den tid som brinner
som lockar: Stanna i natt

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 x3)

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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3. EN KVÄLL I JUNI
Ja det va’ en kväll i juni  
då när sommarn é som bäst
Hon dansade för morfar  
som hon gillar allra mest
Hennes morfar satt å nynna  
på en sommarmelodi
Plötsligt spratt det 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

Na na na na...

4. HÄNDERNA MOT HIMLEN
Tror du att du och jag kommer att ses igen?
Tror du att du och jag har en framtid tillsammans?
Tror du att du och jag kommer att leva länge än?
Det tror inte jag

Tror du att du och jag kommer att minnas den här kvällen?
Tror du att du och jag kommer att drömma oss tillbaka?
Tror du att vi kommer leva lyckliga i alla våra dar?
Även om vi aldrig mer ses

Händerna upp i luften
Pannan mot baren nu spränger vi taket
Hamnar i himlen där änglarna gråter
Stan är vaken allt är förlåtet älskling
Händerna upp i luften
Vi ska bli fulla livet är meningslöst
Vem bryr sig?
Natten är vacker du är som natten
Och jag är en vinnare igen

Tror du att du och jag kommer att vinna det här racet?
Tror du att du och jag har en chans mot alla andra?
Jag önskar att jag kunde gå på någonting 
mer än bara känslan
av att allt redan är försent

Händerna upp i luften
Pannan mot baren nu spränger vi taket
Hamnar i himlen där änglarna gråter
Stan är vaken allt är förlåtet älskling
Händerna upp i luften
Vi ska bli fulla livet är meningslöst
Vem bryr sig?
Natten är vacker du är som natten
Och jag är en vinnare igen

5. VÄXELN HALLÅ
Det var en kväll jag hade ingenting för mig
Jag gick till stadens hotell
Jag satt i baren och där stod hon framför mig
Wow vad hon var sensationell

En liten blick det fick jag sen gick jag
Liksom i trans och såg henne gå
Mitt hjärta slog det ticka och ticka
Och där fanns du på rum tjugotvå

En telefon och jag fick slå nummer nio
Och någon svarade då:

Växeln hallå hallå hallå
Växeln hallå hallå
Fröken hallå hallå hallå
Koppla mig till tjugotvå
Det blir inget svar där hon är inte kvar där
Ja jag är ledsen försök på nytt igen
Växeln hallå hallå hallå
Koppla mig till tjugotvå

Där satt jag ensam på mitt rum och fundera
Tänk vad man kan hitta på
Som ni förstår så ville jag veta mera
Om henne på tjugotvå

Min telefon den tog jag sen slog jag
En nia till och vänta på svar
Var det nåt fel? Det ringde och ringde
Sån tur att hon i växeln var kvar

Det spraka till och jag fick höra en stämma
Och sedan fick jag till svar:

Växeln hallå hallå hallå
Växeln hallå hallå
Fröken hallå hallå hallå
Koppla mig till tjugotvå
Det blir inget svar där hon är inte kvar där
Ja jag är ledsen försök på nytt igen
Växeln hallå hallå hallå
Koppla mig till tjugotvå

Växeln hallå hallå hallå
Växeln hallå hallå
Fröken hallå hallå hallå
Koppla mig till tjugotvå
Växeln hallå hallå

6. OH BOY
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 det och häng med mig ut
då sommar’n kommer nu é vintern slut
Oh boy!
Hör på fåglasången 
de sjunger så man blir yr

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
Och barnet i en kommer hem igen
till glömda drömmar och till sommaren
Oh Boy!

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!
Sikken skänk från ovan de é å leva idag

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

Oh Boy! (x5)

Vilket vackert väder! OH BOY!
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7. SOMMAREN ÄR KORT
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

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

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

Sommaren är kort
det 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

Nananana...

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

8. FRITIOF OCH CARMENCITA
Samborombon en liten by förutan gata
den ligger inte långt från Rio de la Plata
nästan i kanten av den blåa Atlanten
och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil
Dit kom jag ridande en afton i april
för jag ville dansa tango

Dragspel fiol och mandolin
hördes från krogen och i salen steg jag in
där på bänken i Mantilj och med en ros vid sin barm
satt den bedårande lilla Carmencita
Mamman värdinnan satt i vrån
hon tog mitt ridspö min pistol och min manton
Jag bjöd upp och Carmencita sa:
’Si gracias señor Vamos á bailár este tango’

Carmencita lilla vän håller du utav mig än?
Får jag tala med din pappa och din mamma
jag vill gifta mig med dig Carmencita!

Nej don Fritiof Andersson
kom ej till Samborombon
om ni hyser andra planer när det gäller mig
än att dansa tango

Ack Carmencita gör mig inte så besviken
jag tänker skaffa mig ett jobb här i butiken
sköta mig noga bara spara och knoga
inte spela och dricka men bara älska dig
Säg Carmencita det är ändå blott med mig
säg som du vill dansa tango

Nej Fritiof ni förstår musik
men jag tror inte ni kan stå i en butik
och förresten sa min pappa just idag att han visste
vem som snart skulle fria till hans dotter
En som har tjugotusen kor
och en estancia som är förfärligt stor
Han har prisbelönta tjurar
han har oxar kor och svin
och han dansar underbar tango

Carmencita lilla vän akta dig för rika män
Lyckan den bor ej i oxar eller kor
och den kan heller inte köpas för pengar
Men min kärlek gör dig rik
skaffa mig ett jobb i er butik
Och när vi blir gifta söta ungar skall vi få 
som kan dansa tango

9. HIMLEN ÄR OSKYLDIGT BLÅ
Himlen är oskyldigt blå
som ögon när barnen är små
Att regndroppar faller som tårarna gör
rår inte stjärnorna för
Älskling jag vet hur det känns
när broar till tryggheten bränns
Fast tiden har jagat oss in i en vrå
är himlen så oskyldigt blå

När vi växte upp lekte livet
vi var evighetens hopp
Det var helt självklart att vår
framtid skulle bli
oförbrukat fri

Somrar svepte fram
jorden värmde våra fötter där vi sprang
Rågen gungade och gräset växte grönt
Hela livet var så skönt

Himlen är oskyldigt blå
som ögon när barnen är små
Att regndroppar faller som tårarna gör
det rår inte stjärnorna för
Älskling jag vet hur det känns
när broar till tryggheten bränns
Fast tiden har jagat oss in i en vrå
är himlen så oskyldigt blå

Frusna på en strand
Flög vi med drakar medans
tiden flöt iland
Vi var barn som ingen ondska kunde nå
himlen var så blå

Nu tar molnen mark
Jag var förblindad av att solen sken så stark
Men mina ögon kommer alltid le mot dig
Kan det begäras mer av mig

Himlen är oskyldigt blå
djupaste hav likaså
Att regndroppar faller som tårarna gör
det rår inte stjärnorna för
Älskling jag vet hur det känns
när broar till tryggheten bränns
Fast tiden har jagat oss in i en vrå
Är himlen så oskyldigt blå

10. BÅTLÅT
Det var en båt som sa till en annan;
Va du va stilig vi borde borda varann
gjorda för varann och köla lite grann
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda 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
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam

Och när det blir lä
ja då kan vi klä av oss seglen
ligga en stund vid en boj
skepp o’hoj
gnida vår fernissa lite grann och fnissa
kasta tankar
bli lite vågade ha lite skoj
Oj oj oj!

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

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
Badda bam bam bam
Som bara båtar kan
Badda bam dam  
bam bam
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11. LIKA BLÅ SOM DINA ÖGON
Jag ställer inga villkor
och knappast några krav
jag vet att land är land
och havet alltid hav
Fast färgen på vår himmel
tycks växla då och då
är den i grund och botten
alltid outgrundligt blå

Lika blå som dina ögon
lika ljusblå som din tro
att du redan i morgon
skulle få lite lugn och ro

Om jag låter pessimistisk
så tro för all del ej
att jag vill se dej ledsen
det gäller lika mycket mej
För en gång i min oskuld
så trodde också jag
att skillnaden ej var så stor
mellan stark och svag

Lika blå som dina ögon
lika ljusblå var min tro
att jag redan i morgon
skulle få lite lugn och ro

Lika blå som dina ögon
lika ljusblå var min tro
att jag redan i morgon
skulle få lite lugn och ro

Om du ler åt vad jag säger
betyder det bara att
ovetskapen om vad som händer
smittat av sig i ditt skratt
Oh!

Lika blå som dina ögon
lika ljusblå är din tro
att du redan i morgon
skulle få lite lugn och ro

Lika blå som dina ögon
lika ljusblå är din tro
att du redan i morgon
skulle få lite lugn och ro 

12. I NATT JAG DRÖMDE
I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut

Jag drömde om en jätte-sal där stadsmän satt i rad
Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa:
Det finns inga soldater mer det finns inga gevär
Och ingen känner längre till det ordet militär

På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog
Och alla drack varandra till och dansade och log

I natt jag drömde något som jag sldrig drömt förut
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut
Inatt jag drömde något som jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut!

13. VALS PÅ MYSINGEN
Vinden från havet har friskat
och Mysingen möter med sjögång
håller sig brisen så här
sträcker vi till Mysingsholm!
Hör du hur bogsvallet brusar
och kölvattnet porlar och skummar?
Se varje brytande våg
spolar vårt blänkande däck!
Solen som skimrar ur diset kring Nåtarö Ålö och Utö
målar i blått och i violett
hela din kust Södertörn
Båten den knarrar och kränger
och seglen står spända som sköldar!
Här ha vi Danziger Gatt!
hör hur det dånar från sjön!
Vi gå till Utö för natten (x3) vi gå till Utö för natt
Godnatt små vågor som klucka (x3)
godnatt små vågor godnatt

14. 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

Kan du förstå två våta kinder
de torkar lika snabbt igen
Man rår ej för att tårar rinner
när man har mist sin vän

Jag vill ha en egen måne jag kan åka till
där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
där stannar jag tills allting ordnat sig

Du tror du vet hur allt ska vara
du vet när allting passar sig
Utom när jag ska förklara
hur jag känner mig

Du bryr dig inte om mig mera
och det har tagit mig så hårt
Du kan väl aldrig acceptera
att någonting är svårt

Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till
där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
där stannar jag tills allting ordnat sig

Jag vill ha en egen måne jag kan åka till
där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
där stannar jag till allting ordnat sig

15. SÅNT ÄR 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 kom om våren som en vårvind
Min kärlek fick han och allt han tog
Men så kom hösten åh åh 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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16. HOOKED ON A FEELING
Ooga-Chaka Ooga-Ooga (x5)

I can’t stop this feeling
Deep inside of me
Girl you just don’t realize
What you do to me
When you hold me
In your arms so tight
You let me know
Everything’s all right

I’m hooked on a feeling
I’m high on believing
That you’re in love with me

Lips as sweet as candy
Its taste is on my mind
Girl you got me thirsty
For another cup of wine
Got a bug from you girl
But I don’t need no cure
I’ll just stay a victim
If I can for sure

All the good love
When we’re all alone
Keep it up girl
Yeah you turn me on

I’m hooked on a feeling
I’m high on believing
That you’re in love with me

All the good love
When we’re all alone
Keep it up girl
Yeah you turn me on

I’m hooked on a feeling
I’m high on believing
That you’re in love with me
I’m hooked on a feeling
And I’m high on believing
That you’re in love with me

I said I’m hooked on a feeling
And I’m high on believing
That you’re in love with me
I’m hooked on a feeling

17. RING RING
Tyst och död är telefon
står där nästan som ett hån
inte ringer du och säger älskling nu som du gjorde
Allting är så tyst mot förr
ingen knackar på min dörr
det som lockat mig frestar inte nej som det borde
Inget roar mig just nu
ingen annan bara du

Ring ring bara du slog en signal
ring ring tystnaden är så total
ring ring skingra den oron som mal
Om jag fick en signal tog jag ett språng
hjärtat gjorde en volt ding-dong bing-bong
Om du ring-ring-ringde en endaste gång
om du ring-ring-ringde en endaste gång

Att en telefon kan va
lika tyst varenda dag
om det vore så det var nåt fel ändå men dessvärre
Om den bara sa ett knyst
om den inte blott var tyst
om jag fick nån lön för nån enda bön av vår Herre
Inget roar mig just nu
ingen annan bara du

Ring ring bara du slog en signal
ring ring tystnaden är så total
ring ring skingra den oron som mal
Om jag fick en signal tog jag ett språng
hjärtat gjorde en volt ding-dong bing-bong
Om du ring-ring-ringde en endaste gång
om du ring-ring-ringde en endaste gång 

18. SOMMARNATT
Rosa lack och kromad list i 59 års modell
Jag öser på för fullt i stan som en 50-talsrebell
Jag sveper över landsvägar ja jag
sveper genom natten
Och tar det cool till Clarion’s sound med en
säker hand på ratten

Sommarnatt när jag svävar fram i mörkret aha
Sommarnatt ger en skön highway feelin
Sommarnatt när jag glider fram på gatan aha
Sommarnatt i min jättemaskin

Det é en ganska enkel sak att få en brud till att åka me’
En enda liten kort signal ja där ligger de flesta i lä
stadens vilda nattrafik ja där
trivs jag allra bäst
där gäller bara håll i gång och vem som
hörs och låter mest

Sommarnatt när jag svävar fram i mörkret aha
Sommarnatt ger en skön highway feelin
Sommarnatt när jag glider fram på gatan aha
Sommarnatt i min jättemaskin

Rosa lack och kromad list i ’59 års modell
Jag öser på för fullt i stan som en 50-tals rebell

Sommarnatt när jag svävar fram i mörkret aha
Sommarnatt ger en skön highway feelin
Sommarnatt när jag glider fram på gatan aha
Sommarnatt i min jättemaskin

Sommarnatt när jag svävar fram i mörkret aha
Sommarnatt ger en skön highway feelin
Sommarnatt när jag glider fram på gatan aha
Sommarnatt i min jättemaskin

Sommarnatt
Sommarnatt
Sommarnatt

19. STOCKHOLM I MITT HJÄRTA
Solljuset stiger ur havet
Spelar I koppar och glas
Stockholm I gryningen strålar
Som var hon en gyllene vas
Med blommor från Östersjöns 
stränder
Med ängsört från ekarnas sal
En skönhet påw urbergets stränder
Mälarens ljuva vestal

Refräng:
Stockholm I mitt hjärta
Låt mig besjunga dig nu
Åldrad I ungdomlig grönska
Öarnas stad det är du!
Av städer jag känner I världen
Är du den stad som fått allt
Genom Mälarens kärlek till havet
En blandning av sött och salt

Solljuset dansar på fjärden
Det glittrar för stort och för smått
För träkåken uppe på Söder
Men även för Konungens slott
Det porlar I fiskrika strömmar
Det valsar I’mälarens famn
Det skymmer och skänker oss 
drömmar
Sjungandes sjöstadens namn

Refräng:
Stockholm I mitt hjärta etc

Skymningen kom I en smekning
Av kvällsbrisens skälvande hand
Nu rodnar solen I fönstren
På Söder och Norr Mälarstrand
Säj hör du musiken och skratten
Från Djurgården och Gröna Lund
En lovsång till Stockholm I natten
Från skärgårdens vikar och sund 
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VÄLKOMMEN ATT HANDLA UMGÅS OCH SJUNGA I TRIVSAM SKÄRGÅRDSMILJÖ!
Nynäshamns Stadskärneförenings rekommenderade öppettider är  

vardagar kl 10.00-18.00 och lördagar kl 10.00-15.00. 
Det förekommer variationer och många har öppet längre under sommaren och även på 

söndagar t ex i Fiskehamnen, Sjötelegrafen, livsmedelshallar, restauranger m fl.

Ta dig tid till att promenera runt en stund och upptäck allt som vår stad har att erbjuda.

Se vår hemsida wwwnynashamnscentrumse för mer information.

20. IDAS 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 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


