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LEVA LIVET

L1 Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet.
Dom ska få se, vem dom roat sej med

L2 Allt var så festligt med Janne och mej,
vi kila stadigt förut,
tills Janne mötte Yvonne,
då tog det roliga slut.

L3 Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet.
Dom ska få se, vem dom roat sej med.

Flottarkärlek
Mellanspel

F1 Jag var ung en gång för länge sen en flottare med färg,
alla jäntor var som vax uti min famn.
I alla torp i alla byar hade jag en liten vän,
ifrån Norderås till skiljet ner vid Berg. 
Haderian, hadera, haderian, hadera,
ifrån Norderås till skiljet ner vid Berg.

F2 Jag skall spela på mitt bälgaspel så länge jag finns till
i min koja invid Rekaforsens fall.
Jag skall drömma, jag skall älska, jag skall sjunga om jag vill
medan månen över moarna går vall.
Haderian, hadera, haderian, hadera,
medan månen över moarna går vall.

Tunna skivor
Mellanspel 

T1 Du sänder mig de vackraste tulpaner
å-ber mig glömma allting från igår
men ja har gråtit flera oceaner
å-därför blir det svar som du nu får
T2 det ska va tunna skivor av dej
föga hjälper nu dina böner
å-aldrig ska ja mer emot dig le
de ska va tunna skivor av dej
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Jazzbacillen
Mellanspel 

J1 Mitt huvud surrar av toner, säg vad kan ha hänt
och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt.
Det svänger runt och det gungar så jag blir konfys.
Omkring mig allting blir upp och ner,
vad är allt detta för nys.

J2 Med möda läste jag det som doktorn skrivit ner
att jag fått jazzen i blodet och behövde mer.
Det var så enkelt men doktorn hade träffat rätt.
Då blev jag arg för de' han fått
för nåt som var så lätt.

GUN FRÅN DRAGARBRUNN

Då skall vi se om alla kan sjunga: ja, ja, oh ja.
Kanske testar det igen.
Och sen nåt i stil med: bra, fast på rätt ställe och rytmiskt.

Mellanspel 

G1 Hon hette Gun (ja, ja) från dragarbrunn (O, ja)
hon föll på tvär´n (ja, ja) i mjölkaffär´n ( o, ja)
fast hon var ganska söt när hon med franska brö´t
på golvet satt (ja, ja) och sade att (o, ja)
ni kan väl hjälpa mej bära dé é rätt så nära
hem till Gun från från dragarbrunn

solo

G2 Hemma hos Gun (ja, ja) från Dragarbrunn (O, ja)
blev maten kall (ja, ja) så som den skall (O, ja,)
uppå ett vinnskontor där det finns het amor
så gossar små (ja, ja) pass noga på (O, ja)
när flickor snubblar på brödet, odet kan vara ödet
tänk på Gun från dragarbrunn

│C│Dm│C/E│G│
│C│Dm│C/E│G Nc│

│C /B│/A /G│F F#º│C/G /G /A /G│
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2/2

│C│ håll tills trummor drar igång

│Trummintro│trumintro│
│C A Bb B│x6                     Bara toner
│C E G A│C NC│

│C│C│C│C│                                 p
│C│C│C│C│
│F7│F7│F7│F7│Långa bastoner  mf
│C│C│C│C│                               p
│G7│G7│F7│F7│                          mf
│C│C│C│C NC│

│C│C│C│C│                                 p
│C│C│C│C│
│F7│F7│F7│F7│Långa bastoner  mf
│C│C│C│C│                               p
│G7│G7│F7│F7│                          mf
│C│C│C│C NC│

│C│C│C│C│                                 mf
│C│C│C│C│
│F7│F7│F7│F7│
│C│C│C│C│                               
│G7│G7│F7│F7│                          
│C│C│C│C NC│
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