
Varmt välkommen 
på allsång tillsammans med 

BUGARIKVINTETTEN
– en trivselkonsert med svenska visor, 

finsk tango, evergreens, dragspelslåtar och Evert Taube!
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Medverkande

Göran Fröberg, flöjt och klarinett
Stefan Viklund, bas
Görel Särs, dragspel
Dag Lindberg, gitarr
Lars Paulin, trummor

Bugarikvintetten

Bugarikvintetten, som består av fem 
spelglada kollegor från Luleå Kultursko-
la, väcker nostalgi med sin medryckande 
musik. Gruppen debuterade som under-
hållningsorkester på Kulturskolerådets 
Rikskonferens i mars 2016. Från början 
var det tänkt som en engångsföreteel-
se, men den redan nämnda spelglädjen, 
kombinerat med publikreaktionerna, 
gjorde att en fortsättning kändes själv-
klar. Nu är det äntligen dags för publiken 
runtom i Norrbotten att få uppleva en 
trivselkonsert med allt från svenska visor 
och finsk tango till evergreens, samt en 
och annan Piazzolla! Dragspelslåtar blan-
das med Evert Taube och andra gamla 
godingar som tar sig ton i form av vals 
och schottis. Låtar man längtat efter att 
få höra live och musik man känner igen, 
helt enkelt. Det finns också utrymme för 
allsång och man ser gärna att publiken tar 
sig en svängom!
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Drömmen om Elin

Vad jag drömt om dig
lilla Elin mjuk som sommarns vind
söt som sockerstrut
med brun och fjunig kind
under alla år
har jag burit med mig drömmen
drömmen om Elin
leende under en blommande lind

Vad min dröm är skön
där är du så ung och varm och ljus
Solen i ditt hår
ett avsked vid ditt hus
I min ensamhet
vänder jag tillbaks till drömmen
drömmen om Elin
barbent i tunn sommarblus

Elin i min dröm
går ditt skratt mot skyn som en ballong
Du far i min famn
och vinden drar en sång
Det blev aldrig vi
men jag drömmer ändå drömmen
drömmen om Elin
och om en sommar en gång

Sånt är livet

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Han kom om våren, som en vårvind
Min kärlek fick han och allt han tog
Men så kom hösten, och den kärlek
Han svor var evig, bara dog

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Han fick en annan, jag har sett dem
Han verkar lycklig och hon är ung
Det jag har lärt mig, är just detta
När hjärtat svider, sjung blott sjung

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär
Vårt liv är fattigt, utan kärlek
Jag fick en annan som har mig kär
Hans gamla kärlek, har fått korgen
Hon undrar säkert vem jag är
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Jag vill ha en egen måne

Du har då aldrig trott på tårar,
det passar inte för en karl
Om man är över femton vårar
finns inga känslor kvar.
 
Kan du förstå två våta kinder,
de torkar lika snabbt igen
Man rår ej för att tårar rinner, 
när man har mist sin vän.
 
Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där stannar jag tills allting ordnat sig.
 
Du tror du vet hur allt ska vara,
du vet när allting passar sig
Utom när jag ska förklara, 
hur jag känner mig.
 
Du bryr dig inte om mig mera,
och det har tagit mig så hårt
Du kan väl aldrig acceptera, 
att någonting är svårt.
 
Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där stannar jag tills allting ordnat sig.
 

Man ska leva  
för varandra

Man ska leva för varandra
Det bara händer i livets spel
att lyckan vänder och det blir gräl
Det finns en mening med allt som sker
men hårda ord, de gör problemen fler och fler
 
Man ska leva för varandra
och ta vara på den tid man har
Man ska leva för varandra
för en gång finns bara minnen kvar
 
Vem kan förklara och ge ett svar
på alla frågor som jämt vi har?
Att vara vänner är blott en del
och man kan lära sig utav varandras fel
 
Man ska leva för varandra
och ta vara på den tid man har
Man ska leva för varandra
för en gång finns bara minnen kvar
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Skogsblommor

Skogen är skrudad till höst.
Sorgsen är höstvindens röst.
Furorna hjärtsuckar drar.
Några få blommor är kvar.

Sol och lä
vid ett träd
har de små
blyga, blå
skogsvioler jag ser.
Dem har hösten glömt meja ner.
Ensam, trist
jag till sist
finner blommorna här.
Några av dem jag bär
med mig till den
som var min vän.
Kan hon förlåta än?

Emma-valsen

Å, å, å, Emma, Emma, å Emma, Emma 
du lova att alltid va min.
Å, å, å, Emma, Emma, å Emma, Emma 
du lova att alltid va min.

Å minns du den gången, den månskens-
stunden du lova att alltid va min…

Du svor och du lova och heligt bedyra 
att alltid, alltid va min 

Å, å, å, Emma, Emma, å Emma, Emma 
du lova att alltid va min.
Å, å, å, Emma, Emma, å Emma, Emma 
du lova att alltid va min.
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Stad i ljus

Min resa var mot solen,
långt bortom alla slutna rum
Där allting är oändligt,
och alla gränser har för evigt suddats ut

Jag ville se miraklet
och höra ord som föder liv
Bli buren av en styrka,
som bara växer när jag anat mitt motiv

Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge mig liv, där allting föds på nytt

Och så när allt förändrats,
när tiden inte längre finns
Så ser jag oss tillsammans,
och då är resan slut
Det enda som vi minns

Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge mig liv, där allting föds på nytt

Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge, ge mig liv, där allting föds på nytt

Rosa på bal

Tänk att få dansa med Andersson,
Lilla jag, lilla jag, med Fridtjof Andersson!
Tänk att bli uppbjuden av en  
så’n populär person.
Tänk vilket underbart liv, det ni för!
Säj mej, hur känns det at vara charmör,
Sjöman och cowboy, musiker, artist,
Det kan vel aldrig bli trist?

Nej, aldrig trist, fröken Rosa,
Är man som er kavaljer.
Vart enn jag ställer min kosa,
Aldrig förglömmer jag er!
Ni är en sångmö från Helikos Berg
O, fröken Rosa, er linja, er färg!
Skuldran, profilen med lockarnas krans!
Ögonens varma glans!

Tänk, inspirera Herr Andersson,
Lilla jag inspirera Fridtjof Andersson!
Får jag kanhände min egen sång,  
lilla jag engång?
Rosa på bal, vackert namn, eller hur?
Början i moll och finalen i dur.
När blir den färdig, Herr Andersson saj,
Visan ni diktar till mej?

Visan om er, fröken Rosa,
Får ni i kväll till ert bord.
Medan vi talar på prosa
Diktar jag rimmande ord.
Tyss, ingen såg att jag kysste er kind.
Känn hur det doftar från parken av lind,
Blommande linder kring mån’belyst stig.
Rosa, jag älskar dig!
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Svinnsta Skär

Dansen den går uppå Svinnsta skär,
hör klackarna mot hällen.
Gossen han svänger med flickan kär
i stilla sommarnatt.
Blommorna dofta från hagen där
och många andra ställen.
och mitt i taltrastens kvällskonsert
hörs många muntra skratt.

Ljuvlig är sommarnatten,
blånande vikens vatten.
Och mellan bergen och tallarna
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håren,
månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där
uppå Svinnsta skär.

Gossen tar flickan uti sin hand
och vandrar ner mot stranden,
lossar sin jolle och ror från land
bland klippor och bland skär.
Drömmande ser han mot vågens rand,
som rullar in mot stranden,
kysser sin flicka så ömt ibland
och viskar: ”Hjärtans kär”.

Ljuvlig är sommarnatten,
blånande vikens vatten.
Och mellan bergen och tallarna
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håren,
månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där
uppå Svinnsta skär.
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Allsångs Medley

Inte visste vi va kärlek var,
förr n lilla Dagny kom till stan.
Nu sitter vi där och doppar skorporna,
på kafé sjuan hela dan
Och alla så ropar vi i kör att

Dagny kom hit och spill
Å – å – å Dagny fem droppar till.
Hör hur mitt hjärta sjunger trall dill dill

Leende guldbruna ögon
Har jag förälskat mig I
Just dina guldbruna ögon
Sе blå kan de aldrig mer bli

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.

Får man ta hunden med sej in i himlen 
Han är snäll och han har vart en riktig vän 
Han e klok o fin o skatten e betald
Får man det du speleman då blir jag glad

Denna kåk har varit våran 
uti många herrans år,
denna kåk har varit vår och det 
har nog satt sina spår.
Denna kåk den har hängt i och den 
har stått i vått och torrt, 
men nu är det slut på det 
för nu skall trettiofyran bort.

Ja, nu är det slut på gamla tider, 
ja, nu är det färdigt inom kort.
nu skall hela rasket rivas, nu skall 
hela rasket bort.
Så jag tar farväl och stora tårar 
rullar på min kind.
Nu är det slut på gamla tider, 
nu går trettiofyran i himlen in.


