
 

 
Engelska flottan 
 
Ada har legat med papiljotter i natt 
och satt extra rött på kinden 
Hon vart och hämtat sin lilla ljusblåa hatt 
i en påse upp' på vinden. 
Beda har köpt sig en klänning på Grand 
Bazar 
ryggen är nästan bar 
prislappen sitter kvar 
Bägge ha tisslat och tasslat mest hela dan 
Ja vad är det som viskas på stan? Jo: 
 
Refräng: 
Engelska flottan har siktats vid Vinga 
Oh boy oh boy oh boy 
Tusen små sailors som vi skall betvinga 
Oh boy oh boy oh boy 
Då skall vi fröjda på Liseberg 
med Charlie Bill och Tom 
Dom sätter alltid en särskild färg 
och språket, ja det klarar dom 
Tänk att få segla med engelsk konvoj 
Oh boy oh boy oh boy 
 
Kålle och Artur har fått en svår konkurrens 
och dom verkar lite sura 
Dom har försökt men har inte fått någon 
chans 
Dom kan gärna gå och tjura. 
Ada har lärt sig ett klingande käckt "Helloh" 
Skillnad på "yes" och "no" 
Språkkunnig må ni tro. 
Hon ifrån "Blåjackor" sett hur man bär sig åt 
när man umgås med pojkar i båt. Ja: 
 
Refräng: 
Engelska flottan har siktats vid Vinga 
Oh boy oh boy oh boy 
Tusen små sailors som vi skall betvinga 
Oh boy oh boy oh boy 
I berg-och-dalbanan får man dem 
så nära, må ni tro 
Sen fram på natten så följs man hem 
och hör det ljuva "I love you"  

 
 
"Medge", sa Beda "att detta ä skoj" 
Oh boy oh boy oh boy 
 
Allt har en ände och även flottans besök 
och en dag dom lättar ankar 
Då fälls det tårar i syfabriker och kök 
och blir plats för dystra tankar . 
Kramande par bakom skjulen dom säger 
"smack" 
"Lova att komma back" 
"Thank you my darling. Tack". 
Ada har fått sig ett minne att vårda om: 
Polyfoto på sej och på Tom. Ja: 
 
Refräng: 
Engelska flottan den stävar mot Vinga 
Oh boy oh boy oh boy 
Tusen små sailors som vi sökt betvinga 
Oh boy oh boy oh boy 
Livet är åter en jämmerdal 
när lyckan tagit slut 
Undrar om jag vågar ringa Kal 
och fråga om vi ska gå ut 
Toms Polyfoto är fäst vid min koj 
Oh boy oh boy oh boy 
 
Du borde köpa dig en Tyrolerhatt 

En dag var jag på turné, 
gjorde ingen stor succé. 
Efteråt en arrangör 
klappa' mej på axeln, -Östen, sa han, vad du 
gör: 

Du borde köpa dej en tyrolerhatt 
bara därför att 
locka fram ett skratt. 
Du borde köpa dej en tyrolerhatt 
för att få det lite glatt. 

Vi behöver alla le, 
färger gör oss gladare. 
Varje gång jag får min skatt,tänker jag när 
dom min sista tolvskilling har ta'tt:   

 

 

 

 



 

 

Dom borde köpa sej en tyrolerhatt... 

Världen styrs av kloka män, 
ändå är den konstig än. 
Bättre kan det bli den dag 
alla statsmän kastar loss och slappnar av ett 
slag. 

Dom borde köpa sej en tyrolerhatt... 

Själv så blir du en dag sur, 
då är det din egen tur. 
Därför ska du va' beredd, 
och med riktigt glada prylar rikligt va' försedd. 

Du borde köpa sej en tyrolerhatt... 

EVIVA ESPANA 
 
Jag har varit på semester i Marbella  
och bara tänker och drömmer Espanol  
Och mitt hem går mest i rödgult kan man 
säga,  
själv har jag solbrännan som väl är i behåll 
På spanska folkets eldighet jag tänt  
och lagt mig till med deras temperament 
 
Så här, si, låter min musik: Eviva Espana  
Det här ni, det är romantik: Eviva Espana 
Jag tar dom orden om igen: Eviva Espana 
Min serenad är muy bien, Espana por favor 
 
Ifrån väggen tar jag mina kastanjetter  
för här ska dansas flamenco, ska ni se  
Det ska smattra i parketten när jag sätter,  
igång en rivig grej med klackarna, olé 
Man struntar väl i gammal töntig pop  
för spanska stilen den är bättre opp 
 
Så här, si  
 
Sedan sitter man apatiskt här och deppar 
när regnet öser ner och livet går i moll  
Kommer på mig att forma mina läppar till  
ord som “playa” och “Costa” och “Del Sol” 
Med banderillen stadigt i min hand,  
jag jagar härmed kylan från vårt land 
 
Så här, si.. 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
Du ska inte tro det blir sommar 
 
Du ska inte tro det blir sommar 
ifall inte nå´n 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 ska 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 
 
 
Bättre och bättre 
 
Bättre och bättre dag för dag, 
bättre och bättre dag för dag. 
Bara glädje hjärtat rymmer, 
strunt i sorgerna och alla bekymmer! 
Om än ställningen är svag, så sjung med 
välbehag: 
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! 
Det går bättre och bättre dag för dag.  
 
 
 

 


