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Jag trivs bäst i öppna landskap 
Nära Nossan vill jag bo 
Alla månader om året 
Så att själen kan få ro 
 
 
För jag är torpare jag och jag har det så bra 
Jag ligger på soffa för så ska det va 
Grisen han växer och rågen den gror 
Sätt på panna mor sätt på panna mor 
 
 
Klappa takten alla bagarbarn  
Bullfest bullfest hela dan 
Vetemjöl från livets grottekvarn 
Bullfest bullfest hela dan 
Vi är alla glada bagarbarn 
Bullfest bullfest hela dan 
Slått på stort det har vi alltid gjort’ 
Så det blir bullfest bullfest hela dan 
 
Ta mej aldrig långt härifrån  
Långt härifrån långt härifrån’ 
Ta mej aldrig långt härifrån’ 
Ta aldrig mej härifrån 
 
Om du väntar på en buss som kommer 
Fast det tar en evighet 
Du står och fryser och blir irriterad 
Coola ner det kommer fler 
Om du springer bort till busstationen 
Åka skall till Sollebrunn 
Just när du har kommit fram dom åker 
Coola ner de kommer fler. 
 
Swing it magistern swing it 
Ja det är tidens melodi 
Gör som vi var glad och fri 
Ja man kan inte låta bli  
Med all sin energi 
Swing it magistern swing it 
Ja det är tidens egen sång 
Allesammans på en gång 
Da-da-da-da-da-da-da-da- 
 
 
 
 

│G D/G│G│C/G D/G│G│ 
│G D/G│G│C/G D/G│G│ 
│G D/G│G│ 
│C/G D/G│G│ 
│G D/G│G Em│ 
│C D│G│ Ligg på A 
 
Inräkning till │E7│ 
│A│D│  Schuffle 
│E│E A│ 
│A│D│ 
│E│A│ 
Soft A 
 
│A│A│ 
│A│Hm│ 
│E7│E7│ 
│E7│A│ 
│A│A│ 
│A7│D│ 
│D│A│ 
│E│A│ Kvar på A 
Inräkning till │E7│ 
│A│E│ 
│E│A│ 
│A│E│ 
│E│A│ 1å2å3å4å 
│A│  (Coola ner känsla) 
│A│Hm│ 
│A│Hm│ 
│A│Hm│ 
│A│A Hm│ 
│A│Hm│ 
│A│Hm│ 
│A│Hm│ 
│A│A Hm│A Kvar på A 
Inräkning 
│E7│A│ 
│E7│A│ 
│E7│A F#m│ 
│G#7│ 
│C#m│ 
│E7│A│ 
│E7│A│ 
│E7│A F#7│ 
│Hm7│E A│ 
│E│ Kvar på E



Cabare 2007-2008 Cabare-Potpurri 2008-02-11 

 Sidan 2 av 2 

 
Tack för alla sånger 
För ord och toner 
Vem behöver religoner 
Dom kan vi va utan 
Men om musik inte fanns 
Inte någonstans 
Alla behöver en sång och en dans 
Jag säger tack för alla sånger 
Ni ger var röst en chans 
 
Politikern är en luring ja en riktig luring 
Politikern är en luring och det är vi allihop 
Guld och gröna skogar ska det bli när han 
får makt 
När valet sen är över har han glömt vad 
han har sagt 
Vi bara luras lura lura luras 
Bara luras allihop och överallt 
 
När man är en glad pensionär 
Då har man glada dagar som oss behagar  
När man är en glad pensionär 
Då är man aldrig nånsin sur eller tvär 
Om man är åtti nitti eller hundratre 
Så sjunger man för de sjunger man för de 
På ljugarbänken sitter vi och har det bra 
För bra ska pensionärerna ha. 
 
Jag trivs bäst i öppna landskap 
Nära Nossan vill jag bo 
Alla månader om året 
Så att själen kan få ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
│A Hm│ 
│E7 A│ 
│F#m│H E7│ 
│A Hm│ 
│C# F#m│D│ 
│Dm│ 
│A A7│F#│ 
│Hm D│ 
│E│A│Kvar på A 
 
│A│A│ 
│A│1/2E│A│A│ 
│A│A│ 
 
│E│A│ 
 
│A│A│ 
│A│1/2E│A│A│Kvar på A 
 
│A│A│ 
│Hm E│A E│ 
│A│A│ 
│Hm E│A│ 
│D│A│ 
│Hm E│A│ 
│D│A│ 
│Hm E│A│ 
Ligg kvar på A, inräkning. 
│A E/A│A│ 
│D/A E/A│A│ 
│A E/A│A F#m│ 
│D E│A│ 
 
 
 
 
 
 


