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Oh boy  
Oh boy! Vilket vackert väder, solen skiner idag 
Oh boy! Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag 

Så upp och hoppa, det är sol idag 
Och en så'n dag kan man inte ligga och dra 
Nej, lämna idet och häng med mig ut 
Då sommar'n kommer, nu är vintern slut 

Oh boy! Hör på fåglasången, de sjunger så man blir yr 
Oh boy! Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr 

Ja, tänk ändå att man kan bli så glad 
Av markens blommor och av gröna blad 
Och barnet i en kommer hem igen 
Till glömda drömmar och till sommaren 
Oh Boy! 

Oh boy! Vilka glada toner, det rycker och spritter i mig 
Oh boy! Tusen millioner kramar vill jag ge dig 

Ja, tänk att det kan va' så lätt ibland 
Så enkelt som att sträcka ut en hand 
Och torka gruset av en barnakind 
Och känna värmen från en sommarvind 

Oh boy! Sicken skänk från ovan det är att leva idag 
Oh boy! Rena gudagåvan, är det konstigt att jag är glad? 

För solen skiner ju och du är här 
Och jorden spinner i sin himlasfär 
Och faktiskt när man mår på detta vis 
Är världen nära på ett paradis 

 

Oh Boy! Oh Boy! Oh Boy! Oh Boy! Oh Boy! 
Vilket vackert väder! 

Oh Boy! Oh Boy! Oh Boy! Oh Boy! 
Vilket vackert väder, solen som skiner idag 
Oh Boy! Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag 
Oh Boy! Hör på fåglasången, de kvittrar så man blir yr 
Oh boy! Här på trädgårdsgången, går vägen till ett 
äventyr 
 

 

 

 

 

 

Rock på svenska 

med Peps Persson 

 

Varning!!! 

Han sjunger 

på skånska! 
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Kolmårdstroll 
 

Sitter på min säng i mitt ungkarlsrum 
Och förbannar min mor att jag inte föddes stum 
Min enda chans är att kunna få besked 
Om att få komma till en rikskänd logoped, för 
Jag kör en Porche och lagar indisk mat 
Har Amelias alla sextips i en databas 
Men inte fasen spelar det någon roll 
Om man låter som ett Kolmårdstroll 

Dä' så svårt 
Att va en Don Juan 
Om man låter som ett barnprogram 
Och erotiken, den kommer liksom av sig 

Gu', va du är grann, naä, låter inget bra 
När man är kvinna med storm vill ta 
Och du får inte kyssa eller smeka hennes hy 
Om du låter som en Motala-revy 

För finnar och ryssar och linköpingsbor 
De har de värre än du nånsin tror 
Och det blir inget rajraj när lampan är släckt 
Om du har en ful dialekt 

För finnar och ryssar och linköpingsbor 
De har de värre än du nånsin tror 
Och det blir inget rajraj när lampan är släckt 
Om du har en ful dialekt 

Take it, Klasse! 

Om du har en ful dialekt-aoo 
 

 

 

 

 

 

 

Studenter från 

Linköping  

Sånggruppen Men! 

 

Varning!!! 

De sjunger 

på östgötska! 

 

 


