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Texter till Vårkonserten 5 juni i Kärrtorps gymnasium med Fältets körer
De yngre årskurserna 1-2 är bara med på refrängerna i de svåra engelska
sångerna. Om det är andra sånger som känns svåra, så lär man sig så mycket
man hinner och sjunger med på det man kan.
Klinga mina klockor
Klinga mina klockor var mitt hjärtas slag
Dunkla djupet i min källa
Virvlar i mitt vattendrag
Sväva som en svala över sommaräng
Öppna vida horisonter
Rör vid varje känslosträng
Sjung min lycka, sjung min längtan
Sjung min ordlösa saknad
Och min stumma sorg
Och när min
Oro ständigt växer i en bister tid, så
Klinga, klinga mina klockor
Klangen som ger sinnet frid
Klinga mina klockor till lek och dans
Och i sena sommarnatten
Tänd en eld nånstans
Låt den brinna sakta innan natten flyr
Låt den värma någon
Innan nästa morgon gryr
Ekot av en ungdomshägring
Av en kärlek som dog för
Länge, länge sen
Den återklangen
Lever kvar och bor i min sång, så
Klinga, klinga mina klockor
Sjung om det som var en gång
Klinga mina klockor var mitt hjärtas slag
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Nu grönskar det
Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
ty dagen den är din.
Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!
Sommarsången (första stämman åk 1-2)
||:Sommarvarma vindaaaaar
Sjunger som en fin melodiiii
Smeker mot min kind virvlar sen bort
Dansar över ängar och haaaaav:||
Går igenom skogeeeeen
Plockar några smultron
Hälsar på en fågeeeeel, kvittrar på en fin melodiiiii
Flyger sedan bort, lämnar mig här
Mitt i den härliga sommarn
Sjunger som en fin melodi
Sommarsången (andrastämman åk 3-6)
||: 
(åk 1-2 börjar: Sommarvarma vindar)
Sommarvarma vindar
Sjunger som en fin melodi, smeker mot min kind å å
Dansar över ängar och hav:||
Går igenom skogen ah ah ah
Hälsar på en fågel, kvittrar på en fin melodi
Flyger sedan bort å å
Mitt i den härliga som, Sjunger som en me-lo-di
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Visa i molom

(alla är med på refrängerna, fet stil, och de verser man hinner lära sig.)

Nu hoppar haren kråka på ängens vita gräs. Nu glider gladan slint i snögan snår. I
långa lopp och längslar min kropp i molom går, ty slokar sol på nattosamma näs.
Stjärnor i skelom. Dudom delom. Vind går i felom - Spelom!
Nu duggar dag från dejlom i mörkomånan sjö och stjärnor stinga hål i himmelen.
Min glyckans glada glejom, när kommer du igen? – Ty kommer du, skall vissomliga
dö
Stjärnor i skelom. Dudom delom. Vind går i felom - Spelom!
Så lutar somt sig stilla på vitan väntomvall, när smältan sol förrinner med min dag.
Den röda sorg sig hällnar vid klirrand bällromslag. Från molom flyr min själ i svollna
svall.
Stjärnor i skelom. Dudom delom. Vind går i felom - Spelom!
Vattenkanon
Vattenmoln som faller ner som regn och snö som smälter ner,
och rinner i snabba bäckar som porlar, glider fram i älv och flod,
vilar i en blank sjö eller gungar ut i havet.
Solen värmer hav och sjöar, fukten stiger upp mot himlen och bildar
Vatten moln….
Everyday when the sun goes down
Everyday when the sun goes down x3
I hang down my head and I mournfully cry
Everyday when the sun goes up x3
I lift up my head and I joyfully smile
Hoya ho
(alla är med på refrängen, fet stil, vuxenkören och de som kan versen sjunger
med på det.)
Hoya ho, hoya ho, hoya ho elele hoya ho
(Vuka nima doda ninga nca, nca zeli. Siye khona emkhothini.)
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Primavera

(alla är med på refrängen, fet stil, resten av texten för de som vill och kan.)

Como la semilla. Lleva nueva vida.
Ay en esta primavera. Una nueva era.
La primavera ya llego
En primavera ya
La tierra negra se vuelve verde.
I las montanas, yel desierto, un bello jardin.
Here comes the sun
(åk 1-2 fet stil, åk 3-6 hela sången)

Here comes the sun, do do do do
Here comes the sun, and I say, It's alright
Little darling. It's been a long, cold, lonely winter
Little darling. It feels like years since it's been here
Here comes the sun..
Little darling. The smiles returning to the faces
Little darling. It seems like years since it's been here
Here comes the sun,..
Sun, sun, sun, here it comes
(flera gånger)
Little darling. I see the ice is slowly melting
Little darling. It seems like years since it's been clear
Here comes the sun…(
refrängen två gånger)
Sun, sun, sun, here it comes
(två gånger)
Jag sitter på ett berg
Jag sitter på ett berg, när solen just gått ner
En rödgul vacker färg så långt som ögat ser
Och vinden är så varm, den fläktar på min arm
Jag önskar inget mer än det jag just nu ser
På ett berg, när solen just gått ner…osv.
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Sol Vind Och Vatten

(allsång)

Ännu spelar syrsor till vindarnas sus
Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus
Och än strålar solen på brunbrända ben
Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen
Det finns tid till försoning innan dagen är förbi
För jag tror, jag tror på friheten jag lever i
Och är det inte verklighet så drömmer jag
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet
men det är på dig jag tänker i hemlighet
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav
Det, är mina drömmar vävda av
Jag vill veta vägen till herdarnas hus
Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus
Det skymmer vid Sion och natten blir sval
Men än doftar blommorna i skuggornas dal
Det finns tid till försoning innan natten slagit ut
För jag tror, jag tror att livet får ett lyckligt slut
Och är det inte verklighet så drömmer jag
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet
men det är på dig jag tänker i hemlighet
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav
Det, är mina drömmar vävda av
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av
Mm, Ja, det är mina drömmar vävda av
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I Can See Clearly Now / 
Bright Sun Shiny Day
(Alla är med på refrängen, fet stil)
Åk 4-6 är med på allt utom 1:a versen
I can see clearly now the rain is gone
(bara vuxenkören)
I can see all obstacles in my way
Gone all the dark clouds that made me blind
||: It's gonna be a bright, bright, sun shiny day :||
Yes I can make it now the pain is gone,
(4-6 + vuxenkör)
All of the bad feelings have disappeared.
Here is the rainbow I have been praying for.
||: It's gonna be a bright, bright, sun shiny day :||
Look all around, there's nothing but blue skies
Look straight ahead, there's nothing but blue skies

(dom som vill och kan)

I can see clearly now the rain is gone
(4-6 + vuxenkör)
I can see all obstacles in my way
Here is the rainbow I have been praying for.
||: It's gonna be a bright, bright, sun shiny day :||
outro
: It's gonna be a bright, bright, sun shiny day

Fragile

(åk4-6 sjunger versen alla är med på refrängen, fet stil)

If blood will flow when flesh and steel are one
Drying in the colour of the evening sun
Tomorrow's rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay
Perhaps this final act was meant
To clinch a lifetime's argument
That nothing comes from violence and nothing ever could
For all those born beneath an angry star
Lest we forget how fragile we are
On and on the rain will fall
Like tears from a star, like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are, how fragile we are

7

Colors
(åk 4-6 och de som vill i åk 3 sjunger verserna. Åk 1-2 är bara med på
refrängen, fet stil)
I had a talk with the shadow and the light
fighting for me
they said put your trix aside
and for once believe
How can I, I don't,
I never did.
I don't know how to
But when it's not enough to fight for me
I'm gonna wanna live and fight for you
Just because it's black in the dark
oo Doesn't mean there's no colors
Just because it's black in the dark
Doesn't mean there's no colors
O he o he co - o – lor
(Doesn't mean there's no color)
I had a talk with the shadow and the light
Oh, oh, looking at me
They said put your reason aside
And for once believe
How can I, I don't,
I never did,
I don't know how to
And if I ever stop believing in me
I know I always can believe in you.
Just because it's black in the dark….
O he o he co - o – lor
(Doesn't mean there's no color)

