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Sånger som kan förekomma på

Royal EcoparkClub

1 Helan går
Helan går, osv fritt ur minnet.

2 Sjöbloms dass

När gäddorna leker i vikar och vass,
och solen gär ner bakom Sjöbloms dass. Ja, dä dr det vår,
Se opp, där nere, nu kommer han.

3 Vi åiro små humlor vi
Vi äro små humlor vi, bzzz. bzzz, vi äro små humlor vi, bzzz. bzzz
Vi äro små humlor som tar oss en geting, vi äro små humlor vi, bzzz. bzzz

4 När som sädesf;ilten (mel; Barnd,omshemmet)

När som sädesfälten böja sig för vinden,
stär nän jåvel dtu och böjer dom tillbaks!

5 På riksmuseet (mel: Kucisaruaken)

Nu sä har jag det riktigt bra, ingen har det sä bra som ja' ,

utom bror min, så vitt jag vet, som ligger i sprit uppå Riksmuseet.

7 Nubben (mel: Små, grodorna)

Dom nubba,rra, dom nubbarna är lustiga att ta,.
dom nubbarna dom nubbarna, dom vill vi gdrna ha.
Ej röra, ej röra, nej skala kräftan först
och sedan, och sedan, vi släcka ska vår törst.

8 Kriiftklon (mel: Vi går öuer d,aggstcinkta berg)

Till kräftklon man tager en sup sup sup,
som letar sig ner i magens djup djup djup.
Och den som börjar tveka, om detta var en råka,
han tar sig 1'tterligate en sup sup sup.
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6 Uppå väggen går en gädda
Uppä väggen gär en gådda, med länga svarta ludna ben,
/. men ni skall inte vara rddda ta en sup och allt gär vål ./.
Vodka, vodka vIII jag dricka, jag vill äta kaviar,
./. ja, jag vill älska russki flicka, jagvill spy i samovar ./.
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9 Här är gudagoff attvara
l{dr itr gudagott att vara- O vad livet dock är skönt!
Hör, vad fröjd frän fäglars skara, Se, vad gräset lyser gröntl
Humlan surrar, fjtuiln präla1 lårkan slår i skyn sin drill,
Och ur nektar fyllda skälar dricka oss smä blommor till..

10 Epistel 71

Ulla, min Ulla, sa) fär jag dig bjuda rödaste smultron i mjölk och vin?
Eller ur sumpen en sprittande ruda, eller från kållan en vattenterrin?
Döllarna öppnas av vädren med väda, blommor och granris vällukt ger;
duggande skyar, de solen bebäda, som du ser.

Å-ke det gudomligt, Fiskartorpet, vad? Gudomligt att beskädal
Ån de stolta stammar som stå rad i rud, med friska blad.
l\n den lugna viken som går fram? - Ah ja!

Å., pä längt håll mellan diken- äkrarnat.
Ä'ke det gudomligt, dessa dngärna?- Gudomliga! Gudomligal

11 Epistel 80 Ang Ulla Winblads lustraa till Första Torpet

Liksom en herdinna högtidsklädd, vid källan en junidag,
hopletar urgräsets rosiga bädd sin prydnad och små behag,
och ej bland väppling, hägg och siren, inblandar pärlors strimmande sken
inom den krans i blommors val, hon flätar med lekande kval.
Så höljde min nymf på Floras fest, ett enkelt och skiftat flor,
då hon utav Mollberg buden till gäst, ut till Första torpet for,
det torpet lilla, strax utom tulln, där kråftan ljustras röd i kastrulln,
och dit Brunnsvikens bölja klar, i vattrade vägor sig drar.

12 Sång nr 64: Haga
Fjäriln vingad syns pä Haga, mellan dimmors frost och dun,
sig sitt gröna skjul tillaga,och i blomman sin paulun;
minsta kräk i kärr och syra, nyss av solens varma våckt,
till en ny högtidlig yra, eldas vid sefirens fläkt.

/Haga, i ditt sköte röjes, gräsets brodd och gula plan,
stolt i dina rännlar höjes, gungande den vita svan,
längst ur skogens glesa kamrar, höras tåta äterskall,
ån frän den graniten hamrar, ån frän yx i björk och tall./
Se Brunnsvikens små najader höja sina gyllne horn,
och de frustande kaskader sprutas över Solna torn,
under skygd av vålvda stammar; på den våg man städad ser,

fålen 1ws och hjulet dammar, bonden milt åt Haga ler.
/Yad gudomlig lust att röna inom en så ljuvlig park,
dä man hälsad av sin sköna, ögnas av en mild monark!
\årje blick hans öga skickar, lockar tacksamhetens tår,
rörd och tjust av dessa blickar, själv den trumpne gldttig gär.
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