
En kväll i juni
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

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

Jag tror på Sommaren
Kortast och blekast vintersol, finns 
en decemberdag
Kallad för Thomas Tvivlaren, för att 
hans tro var svag
Man skulle aldrig någonsin, trott på 
en sol, en vår
Ändå förvandlas vintern till, 
sommar varenda vår

Jag tror, jag tror på sommaren
Jag tror, jag tror på sol igen
Jag pyntar mig i blå kravatt
och hälsar dig med blommig hatt
Jag tror på dröm om sommarhus 
med täppa och med lindars sus. 
En speleman med sin fiol
och luften fylld med kaprifol

Midsommarafton natten lång, 
kärlek och dans och sång
Solen, som plötsligt börjat gå, upp 
och ner på en gång
Pojken med flickans hand i sin, 
viskar och får till svar
Löften han gått och hoppats på, 
under det år som var

Jag tror, jag tror på sommaren
Jag tror, jag tror på sol igen
Jag pyntar mig i blå kravatt
och hälsar dig med blommig hatt
Jag tror på dröm om sommarhus 
med täppa och med lindars sus.  
En speleman med sin fiol
och luften fylld med kaprifol

En gång jag seglar i hamn
Liten blir stor, drömmer och tror,
kommer du snart till mig?
Rosende kind
kommer en vind
för den mig hem till dig.

Oh, 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 älskning,
kommer jag hem till dig.
Blå gröna svall
tång och korall
lurar inunder mig,
men ovanför
stjärnorna hör
sången jag skrev till dig.

Oh, en gång jag seglar i hamn
en gång är du i min famn ….

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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De’ ä’ dans på Brännö brygga
Nä kors va de vimlar av segel idag. 
Är de kappsegling? Nej de ä lörda! 
Ja vesst, då förstår jag vart pojkarna 
ska!
Dom har ännasom ledit i da.
Där seglar Kålle med kubben på 
svaj. Hej på dej du! Hur har du det 
själv då? Ja de ä tjo vad det vefftar, 
kom me om du vill!
Ja du vet la var vi lägger till?

De ä dans på Brännö brygga,
en gammel och kär tradition.
Fullt med publik och trevlig musik! 
Ja vad va 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.

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

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 “tra-la-la-la”.
Kålle som ä på ett prima humör
elegant bjuder upp med ett: “Ska 
vi?” Å me Ada i famn går han in för 
en dans
som om tyngdlagen alls inte fanns.

För de ä dans på Brännö brygga,
en gammel och kär tradition.
Fullt med publik och trevlig musik!
Ja vad va 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.

Från Vinga Sand
hörs in till land blandat med 
dragspelslåt dunket från en 
feskebåt. Dansen den går, det lilla 
hjärtat det slår. Slår för en liten vän
och för Bohuslän!

Ta mig till havet
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 mig till havet, och gör mig till 
kung!
Kung över sommar’n och natten
Sanden är fuktig och kvinnan är ung
Galen…

Sommar, sommar, sommar
Sommar, sommar, sommar,
det är dans i Folkets park.
Sommar, sommar, sommar,
hjärtan skärs 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.

Sommar, blåa fjädrar, vita segel, 
vind och sol,
dofter ljuva dofter, andas hö och 
nattviol,
broder glade broder, glöm den snö 
som föll i fjol,
syster, väna syster, dansa, sväng 
din röda kjol.

Sommar, sommar, sommar,
det är sol och himmel blå.
Sommar, sommar, sommar,
då man helst vill vara två,
Den försvinner liksom sanden
som vi silar genom handen
Sommar, sommar, sommar,
som en dröm du bleknar bort,
du är alltför alltför kort.

En sjöman älskar havets våg
En sjöman älskar havets våg
Ja vågornas brus
När stormen skakar mast och tåg
Hör stormarnas sus
Farväl, farväl
Förtjusande mö
Vi komma väl snart igen

Farväl, farväl
Förtjusande mö
Vi komma väl snart igen
Jag avsked tar av vännen kär
Vid vågornas brus
Den hulda då mig trohet svär
I stormarnas sus
Farväl, farväl
Förtjusande mö
Vi komma väl snart igen

Farväl, farväl
Förtjusande mö
Vi komma väl snart igen
Hon trycker då så ömt min hand
Vid vågornas brus
Då känns det tungt att gå från land
Till stormarnas sus
Farväl, farväl
Förtjusande mö
Vi komma väl snart igen

Farväl, farväl
Förtjusande mö
Vi komma väl snart igen
Hon viskar ömt och ljuvt mitt namn
Vid vågornas brus
Kom snart tillbaka i min famn
Från stormarnas sus
Farväl, farväl
Förtjusande mö
Vi komma väl snart igen
Farväl, farväl
Förtjusande mö
Vi komma väl snart igen

Midsommarafton 2019 på Pernille 1/2
Sångtexter finns på: www.sundbusserne.dk/midsommar


