6 Bär ner mig till sjön

31 Visa vid midsommartid

Bär ner mig till sjön,
bär ner mig till sjön,
jag känner att jag måste i.

Du lindar av olvon en midsommarkrans
och hänger den om ditt hår.
Du skrattar åt mångubbens benvita glans,
som högt över tallen står.
I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn i långdans,
i språngdans på glödande järn.
I natt är du bjuden av dimman till dans,
där Ull-Stina, Kull-Lina går.

Och när du badat mig, så ska du torka mig
och när du torkat mig, så vill jag i igen!
Bär upp mig i en tall,
bär upp mig i en tall,
jag känner att jag måste upp.
Och när jag kommit upp, så vill jag ner igen
och när jag kommit ner, så vill jag upp igen!

Nu tager du månen från Blåsbergets kam
att ge dig en glorias sken.
Och ynglen som avlas i gölarnas slam
blir fålar på flygande ben.
Nu far du till Mosslinda, Mosslunda mor,
där Ull-Stina, Gull-Fina bor.
I natt skall du somna vid Svartrama damm,
där natten och mossan är len.

12 Fiskebulle sång

26 BP, jag vill va´ som du! (Apans sång)

Fiskebullar längtar hem till havet
För havet är en fiskebulles hem
Och nu så har vi sjungit första versen och då har
vi bara fyra igen dam-dam-dam

Du kungen är över alla här, över alla scouters höjd,

13 Min Häst
Min häst den har gula öron,
och vita små skor av trä.
Röda strumpor till knät,
han är ganska fet,
med ljusblå små vingar inunder magen.
Min häst den har gula öron, och vita små skor av…

jag har nått långt under alla år, men ännu är jag ej nöjd
Jag vill ju va´ en scout å en ledare och kunna allt du kan
Jag vill nå upp till högsta topp med scouting som ideal,
Ååå oobidou jag vill ju va som du
Jag vill va scout som du, gå som du, du-u-u-u
det vill jag nu-u, en scout som jag
så lär mig nu bli en bättre scout
Försök inte lura mig, BP, du kan så mycket mer
att lära mig hur eld blir till det har jag redan gjort
Din hemlighet vill jag veta Så säg mig hur det går till
Att inspirera tusentals till scoutings ideal!

20 S:t Örjans sång
Ingen vet, det jag vet, en hemlighet
Något som jag tycker om
har gjort mig het.
Kan inte hjälpa att jag känner det så här
Jag vill vara scout i S:t Örjan
bara vara scout med gröngul halsduk
känslorna det ger, kan ej säga mer,
kom och scouta-a med oss!
Om du frågar mig – är du redo?
Ja då svarar jag – alltid redo!
Känslorna det ger, kan ej säga mer
Kom va mé!

Ååå oobidou jag vill ju va´ som du
Vår lokal, är mitt i stan, men va gör det?
Jag
vill va´ scout som du
Örjanshus så heter den, vi vill va där
gåKan
som
du-u-u-u
intedu,
hjälpa
att vi känner det så här
det vill jag nu-u
Jag vill vara scout i S:t Örjan…
en scout som jag
är vårt
egna
där har
vi skoj
såHultet
lär mig
nu bli
entorp,
bättre
scout
Utedass och vattenpump, det hör ju till
Kan inte hjälpa att vi känner det så här

Så lär mig nu bli en sån som du!
Jag vill vara scout i S:t Örjan…

Ugglan i triangeln står, vår kårsymbol
100 år, är kåren nu, vi stolta är
Kan inte hjälpa att vi känner det så här
Jag vill vara scout i S:t Örjan…

32 My Bonnie

5 Jag vill ha munkar

My Bonnie is over the ocean
My Bonnie is over the sea
My Bonnie is over the ocean
Oh, bring back my Bonnie to me

Jag vill ha munkar munkar munkar med hål i
stora feta munkar med hål i
när jag kommer hem till dig
så vill jag inte ha nån leverpastej

Bring back, bring bck
Oh bring back my Bonnie to me to me!
Bring back, bring back
Oh bring back my Bonnie to me.

Jag
Jag
Jag
Jag

Last night as I lay on my pillow
Last night as I lay in my bed
Last night as I lay on my pillow
I dreamed that my Bonnie was dead

Tjing tjalla pajdo

vill
vill
vill
vill

ha biffar ... med lök på ...
ha kola ... med papper ...
ha plättar ... med sylt på ...
ha hallon ... med mask i ...

Tjing Tjalla Pajdo Gossen Pedro Assika Jassika
Balsam Baj Tji Pjex Rundstycke Brakis Voff Voff!

Bring back, bring back…

27 Mors lilla Olle / Sill i dill

11 Flee, flay, flow

Mors lilla Olle
Krakel Spektakel
I skogen gick
kusin Vitamin
Med rosor på kinden
hängde och slängde
Och solsken i blick
uti en gardin.
Men blicken gick sönder
Gardinen gick sönder
I slagsmål med bönder
Islagsmål med bönder…
Om en säck potatis
Å en tunna sill
Sankta Lucia
Sill i dill, sill i dill
Snart är det jul
Med potatis till
Då kommer tomten

Flee
Flee, flay
Flee, flay flow
Vesta
Kommala, kommala kommala, vesta.
Nå, nånå, nånå la vesta.
Inimini dessamini åa åa-mini.
Hexamini salamini åa åa.
Ibibliåden dåden boboskiliaden
daden, tsch, tsch, tsch

Och då blir det kul
Men kulan gick sönder
I slagsmål med bönder…

S:t Örjans sång forts…

19 Tag fram det bästa humör du har

Ingen vet vår hemlighet, hur skepp blir till
Som vikingar på Apelhult segrar vi
Kan bara säga att vi paddlade så bra!

Tag fram det bästa humör du har,
var morgon när solen går upp.
Försök att hålla det ständigt kvar,
fast jorden går runt i sitt lopp.
För om du bara tänker så:
Det här var skojigt det måste gå.
Då finns ingen väg som är svår för dig.
Gå fram med ett jublande "Hej!"

Jag vill vara scout i S:t Örjan…
Scoutcraft har i fem års tid, gett Hultet liv
Varje år vi läger slår i vårens tid
Kan inte hjälpa att vi alltid vill tillbaka!
Jag vill vara scout i S:t Örjan…

Ett gott humör ska man alltid ha
om vägen också är lång.
Och sura miner är aldrig bra,
nej, skratta och sjung på en gång!
För om du bara tänker så:
Det här var skojigt det måste gå.
Då finns ingen väg som är svår för dig.
Gå fram med ett jublande "Hej!"

4 En kulen natt

33 Kum Ba Yah

En kulen natt, natt, natt
min båt jag styrde
på havets vågade, vågade våg
så skummet yrde.
Och vart jag sågade, sågade, såg
på havets vågade, vågade våg .
Långt ner i djupet-te-pet-te-pet-te-pet,
en fisk jag såg och det var du…

Kum ba yah, my Lord, kum ba yah! [Upprepa 3x]

…och jag och Rockerfeller son
Och prinsen av Arabien och några snubbar till
Som lossa sand ibland på Södermälarstrand
Vi lossa hela dagen vi va blott åtta man

eller…

Kum ba yah, my Lord, kum ba yah!
Kum ba yah, my Lord, kum ba yah!
Oh Lord, kum ba yah!
Someone's crying, Lord . . .
Someone's praying, Lord . . .
Someone's singing, Lord . . .
Someone's Scouting, Lord . . .
Someone's camping, Lord . . .
Someone's laughing, Lord . . .

10 Singing in the rain

28 Dip, dip and swing

I´m singing in the rain, just singing in the rain
What a glorious feeling I´m happy again

My paddle is keen and bright
Flashing with silver
Follow the wild goose flight
Dip, dip and swing.

Stop!
Thumbs up!
Ti-to-ti-ta, ti-to-ti-ta, ti-to-ti-ta-taaa
I´m singing…
Elbows back
Toes together
Chest out
Tongue out

Knees bend
Bump out
Head down

Dip, dip and swing her back
Flashing with silver
Swift as the wild goose flies
Dip, dip and swing.
Dip, dip and swing
Dip, dip and swing

18 B.P. Spirit

21 Rock my soul

I've got the B.P. spirit right in my head,
Right in my head, right in my head,
I've got the B.P. spirit right in my head
right in my head to stay.

Rock my soul in the bosom of Abraham
Rock my soul in the bosom of Abraham
Rock my soul in the bosom of Abraham
Oh-rock-a-my-soul

I've got the B.P. spirit deep in my heart…
I've got the B.P. spirit all 'round my feet…
I've got the B.P. spirit right in my head,
Deep in my heart, all 'round my feet
I've got the B.P. spirit all over me
all over me to stay.

So high I can´t get over it
So low I can´t get under it
So wide I can´t get round of it
Oh-rock-a-my-soul

22 We are marching to sunshine mountain
We are marching up to sunshine mountain, where the four winds blow
We are marching up to sunshine mountain, faces all with glow
So turn your back on sorrows, and hold you head up high, high!
We are marching up to sunshine mountain
you and I, you and I

34 Scoutsången

(oftast sjungs vers 1 och 4)

1 Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet.
En vårdag brusande och fri,
står på vår panna skrivet:
För gud för kung och fosterland
var än dig livet ställer,
var redo när det gäller
med hjärta håg och hand.
2 Vår lag är allvar, lust och fröjd
att hjälpa och att stödja
Så lyft i sång mot himlens höjd
vår plikt och kära möda
drag ut från självets trånga vrå,
till skogens vida salar
till svenska berg och dalar
där friska vindar gå

3 Temperaturen
När temperaturen är hög uti kroppen
närmare 40 än 37,5.
Och så ska det vara när ångan är oppe
och så är fallet uti detta nu
Rulla vi rulla vi rulla vi rulla
Rulla vi rulla vi rulla tjohej
Rulla vi rulla vi rulla vi rulla
Rulla vi rulla vi rulla tjohej
Framåt å bakåt…
Diagonalen å diagonalen...
August å Lotta…

(killarna reser sig på Lotta… )

29 Brevet från kolonin

9 Bagarn Bengtssons bullstuga…

Hejsan morsan Hejsan stabben!
Här är brev från älsklingsgrabben.
Vi har kul på kolonien,
vi bor 28 gangstergrabbar i en

Bagarn (en sjunger före, resten svarar)
Bagarn Bengtssons bullstuga
Liten bulle stor bulle wienerbröd och barkis
Strö strö socker på kakan
Sockertopp sockertopp sockertopp med grädde
(upprepa sången snabbare och snabbare)

Stor barack med massa sängar.
Kan ni skicka mera pengar?
För det vore en god gärning
Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning.
Här är roligt vill jag lova, fastän lite svårt att sova
killen som har sängen över mig
Han vaknar inte han när han behöver nej.
Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer
när vi lattjade charader
så när morsan nu får se mig får hon spader.

När scouter
små (oh, when the saint)
Jag 23
har tappat
två framtänder
för jag skulle gå på händer
När
scouter
små på hajken gå.
när vi
lattjade
charader
Närmorsan
scouter
så när
nusmå
får på
se hajken
mig fårgå,
hon spader.
då blir det liv i varje buske.
scouter
småbaciller
på hajken gå.
Ute När
i skogen
finns

men min kompis han har piller
scouter
skatyp,
laga mat//
som//När
han köpt
utavsmå
en ful
det
bara
svedda
bullar.
och då
omblir
man
äter
dom
blir man
en jättekul typ.
När scouter små ska laga mat.

Jag är inte rädd för spöken
Och//När
min kompis
ledarnahan
vill lägga
har kröken
sig//
Somdåhan
utav
blirgjort
det liv
påpotatis
alla scouter
OchNär
denledarna
säljer han
baracken
vill ilägga
sig. nästan gratis
Våran
fröken
är försvunnen
//När
scouter
små har somnat in//
HonDå
harblir
dränkt
sig uti
det tyst
ochbrunnen
lugnt i skogen.
För När
en morgon
blev
hon
galen in.
scouter små har somnat
För vi släppte ut en huggorm i matsalen

Och ett alternativ…
Baden
Baden Powell scouter
Liten scout stor scout ledare och rover
Gå gå på hajker och läger

17 Du ska få min gamla...
Du skall få min gamla sölja när jag dör.
Du skall få min gamla sölja när jag dör.
Ty i helsikets små salar
ger man fan i alla schalar.
Du skall få min gamla sölja när jag dör
…gamla scoutkniv…
När vårt slutord vi sen välja, har vi andra ting att tälja…
…gamla kåsa…
Ty hos Horpner går det unnan, man får dricka rätt ur
tunnan…
…gamla knoprep…
Knoparkunnandet ej tränger, när man själv i repet hänger…
…gamla spritkök…
T-sprit blir till rena fasan, när man sitter där i brasan…

1 Lägerbålsropet
Fram med lägerbålshumöret alla måste vara med.
Dås i sinnet, rost i rören måste genast sköljas ned.
Ni där borta - är ni klara? Jajamensan fattas bara!
Ja, då sätter vi igång, med en glad och livad sång!

2 Trampa på gasen
Trampa på gasen och lätta ankar
sätt inunder pannan fyr ... fem sex
med svällande segel och fyllda tankar
dra vi ut, dra vi ut dra vi ut på äventyr
Är ni med, vi är med ja visst sjutton är vi det
Vicket tjat, bara gnat Vi ska doppa dig i spat!
Nej vafalls, inget alls jag har bara skrovlig hals
nageltrång och sånt där undra på att man är tvär
kär!

8 Pelle Jöns
Det var en gång en daggmask, som hette Pelle Jöns
Han var så rädd för skator, han var så rädd för höns
Han var så rädd för metare, och letare med burk
Och dem som sätter mask på krok,
dem kallar han för skurk
En dag så tänkte masken, jag gräver mig väl ner
en meter under marken, så syns jag inte mer.
I trädgården gick metare och letare och höns
Dom hitta många maskar, men inte Pelle Jöns

3 Vi äro svenska scouter vi,
vi lystra och vi spana
på myrans spår och falkens skri
på allt vi se och ana
De svaga giver vi vårt mod,
det tunga underlätta
det goda och det rätta
vi offra glatt vårt mod
4 Var redo! hör den stormens il,
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng, håll blank din pil.
Nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman
Nu smida vi det samman
kring hela Sveriges Land.

Ute i skogen finns baciller, men min kompis han har piller
som han köpt utav en ful typ,
. äter dom blir man en jättekul typ.
och om man
Våran fröken är försvunnen, Hon har dränkt sig uti brunnen
För en morgon blev hon galen
För vi släppte ut en huggorm i matsalen
Föreståndaren han har farit, han blir aldrig var han varit,
för polisen kom och tog hand
om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand.
Ute i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur
och min bäste kompis Tage
han har en liten fickkniv inuti sin mage.
Honom ska dom operera, ja nu vet jag inge mera
kram och kyss och hjärtligt tack sen,
men nu ska vi ut och bränna grannbaracken!

16 Lägerbålsrop

24 The Ant's Marching Song

Sassa Brassa Mandelmassa
Icka Picka Sockerdricka!

The ants go marching one by one, Hurrah!! Hurrah!!
The ants go marching one by one, Hurrah!! Hurrah!!
The ants go marching one by one,
The little one stopped to suck his thumb,
And they all go marching down, around, and up-side
down.

B-R-A-V-O Bravo, Bravo, Bravissimo
T-Fords Ropet
(veva igång bilen) ...TACK, TACK, TACK!
Pissemyra Pissemyra oj, oj, oj
Cykellykta, Cykellykta hoj, hoj, hoj
Sockarkaka, Sockarkaka mums, mums, mums
//Oggi Oggi Oggi - oj oj oj//
Oggi - oj, Oggi - oj,
Oggi Oggi Oggi - oj oj oj.

The ants go…
Two by two / Tie his shoe
Three by three / Take a pee
Four by four / Slam the door
Five by five / Take a dive
Six by six / Pick Up sticks
Seven by seven / At a 7-11

35 Nu lägerelden brunnit ner
Nu lägerelden brunnit ner
och dagen nått sitt slut.
Men allt det vackra som vi känt
kan aldrig plånas ut.
Vi tacka för den tid som gått
och blickar mot en ny
då våra löften segra skall
och större tider gry.

36 Tapto
Dagen dör skymningen rår.
Över skog över berg över hav.
Allt är ro vila trygg, Gud är här.
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30 Roversången

7 Gasflygmaskinen

See those clouds, rolling on their way
See those stars, shining so gay
Hear the wind in the tall pine trees
And you'll know exactly why I'm free
I am a Rover, rolling along
Rover, singing a song
I am a Rover, until the day I die

En gasflygmaskin en dag uppfann jag
med den ut i rymden försvann jag
en flygtur på tre minuter hann jag
sen hände allt det här

Have few friends, but they are true
The mountains, the flowers, the sea of blue
I'm just a wanderer, never standing still
And I must go onwards to the hills. I am a rover…

Först kom ett dån, sen kom ett vin
och sen kom hela flygmaskin
sen kom en krans från morbror Frans
och sen kom stadens ambulans
och sen kom det tre journalister
från Stockholms Aftonblad
och sist kom jag

Through this world I'm bound to roam
Without a bed, a fire or a home
But I have a friend and a friend that is true
And that my comrade, that is you. I am a rover…

25 Apans sång

14 Ging gang gooli

Jag kungen är över alla här, under trädens gröna höjd
Jag har nått upp till högsta topp
men ännu är jag ej nöjd.
Jag vill ju va' en man en mänska och kunna allt du kan.
Jag vill ej längre apa mig, jag vill ju bara va en man

Ging gang golli, golli, golli, golli, watcha,
Ging, gang goo, Ging, gang goo,
Ging gang golli, golli, golli, golli, watcha,
Ging, gang goo, Ging, gang goo.
Heyla, heyla sheyla, Heyla sheyla, heyla ho,
Heyla, heyla sheyla, Heyla sheyla, heyla ho.
Shalla-walla, shalla-walla, Shalla-walla, shalla-walla
Ompa ompa opma ompa opma…

Å oobidou. Jag vill ju va som du.
Jag vill se ut som du, gå som du. - Du-u-u.
Det vill jag nu-u-u
Ett djur som jag, vill lära sig bli en människa.
Försök inte lura mig gosse, jag inga konster tål.
Att känna till hur eld blir till är mina drömmars mål.
Din hemlighet vill jag veta, säg mig hur det går till
För då blir jag visst, en man till sist
Å de är just vad jag vill Å oobidou ...

15 Oh Ahlele
Oh Ahlele
La Terri ticki tomba
Matther, Matther, Matther,
Oh Ale Baloa Balloe

