
MotoLyrics.com
Biggest, regularly updated and free lyrics database

Evert Taube
"Calle Schewens Vals"

Visit "Calle Schewens Vals" on MotoLyrics.com

I Roslagens famn pÃ¥ den blommande Ã¶,
dÃ¤r vÃ¥gorna klucka mot strand
och vassarna vagga och nyslaget hÃ¶
det doftar emot oss ibland,
dÃ¤r sitter jag uti bersÃ¥n pÃ¥ en bÃ¤nk
och tittar pÃ¥ tÃ¤rnor och mÃ¥s,
som stÃ¶rta mot fjÃ¤rden i glitter och stÃ¤nk
pÃ¥ jakt efter fÃ¶dan, gunÃ¥s.
SjÃ¤lv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron
till angenÃ¤m styrka och smak
och lyssnar till dragspelets lockande ton,
som hÃ¶rs frÃ¥n mitt stugogemak.
Jag Ã¤r som en pojke, fast farfar jag Ã¤r,
ja rospiggen spritter i mig!
Det blir bara vÃ¤rre med Ã¥ren det dÃ¤r
med dans och med jÃ¤ntornas blig.
Se, mÃ¥sen med lÃ¶jan i nÃ¤bb, han fick sitt!
Men jag fick en arm om min hals!
O, eviga ungdom, mitt hjÃ¤rta Ã¤r ditt,
spel opp, jag vill dansa en vals.
Det doftar, det sjunger frÃ¥n skog och frÃ¥n sjÃ¶,

i natt ska du vara min gÃ¤st!
HÃ¤r dansar Calle Schewen med Roslagens mÃ¶
och solen gÃ¥r ned i nordvÃ¤st.
DÃ¥ vilar min blommande Ã¶ vid din barm,
du dunkelblÃ¥, vindstilla fjÃ¤rd
och juninattsskymningen smyger sig varm
till sovande buskar och trÃ¤d.
Min Ã¤lva, du dansar sÃ¥ lyssnande tyst
och tÃ¤nker, att karlar Ã¤r troll.
Den skÃ¤lver, din barnsliga hand, som jag kysst,
och valsen fÃ¶rklingar i moll.
Men hej, alla vÃ¤nner, som gÃ¤sta min Ã¶!
Jag Ã¤r bÃ¥de nykter och klok!
NÃ¤r morgonen gryr, ska jag vÃ¥lma mitt hÃ¶
och vittja tvÃ¥hundrade krok.
FÃ¶rdÃ¶me dig skymning, och drag nu din kos!
Det brinner i martallens topp!
HÃ¤r dansar Calle Schewen med Roslagens ros
han dansar till solen gÃ¥r opp!
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