
Seminariet i Jönstorp, mars 1974 
Kabarétexter 
 
 
Signaturmelodin 
   (mel.: Det är våren …) 
 
 
Ja, det är Skåne, 
Ja, det är Skåne, 
Som har kommit igen 
Och med den kabarén, 
Ja, du din fåne 
Det är allt Skåne 
Som har fixat ihop det igen. 
 
Ja, det är Jönstorp, 
Ja, det är Jönstorp, 
Denna mittskånska ort 
Som har öppnat sin port. 
Ja, du din fåne 
Du får den låne 
Så var tacksam för det är du snäll! 
 

Vi försöker er hä amusera. 
Sitt kvar så får du strax veta mera … 

 
Att det är Jusil, 
att det är Jusil 
som har bjudit dig hit 
vilken äktskånsk invit! 
Argumentera och propagera 
Det är det vi ska göra härnäst! 
 
 
 
Sån’t är livet  
eller Fredens epistel 
(mel.: Sån’t är livet …) 
 
Refr.:  

Sån’t är livet, 
Sån’t är livet, 
Så mycken falskhet bor det här. 
Det man förlorar 
Vinner en annan 
Så lärde Darwin att livet är! 

 
A. 
Min första kärlek 
Han hette Nixon 
Han var det högsta man kunde bli. 
Men se’n hans smutsbyk 
Den kom i dagen 
Då blev min världsbild som förbytt! 
 
Höjd över ränker 
Över intriger 
För alla angrepp stod han så stark. 
Men så hans bomber 
Och hans skandaler 
De blev för mycket, så jag stack. 

 
Refr:……. 

 
B. 
Min nästa flamma tände Khaddafi. 
Han var från Libyen, ung och varm. 
Men för en annan 
Han sedan svek mig. 
Panarabismen var hennes namn. 
 
Nu mina blickar 
Mot Östern vändes. 
Kamrat Kosygin, du blev min vän. 
Men dina judar 
Och straffångläger 
Med Slzjenitsyn skrek om igen… 

Refr:…………… 
 
C. 
Bränd utav lågan, 
Till Moshe Dayan 
Jag flydde skyndsamt att söka skydd. 
Och alla vapnen 
De låg så tysta 
Vår fösta natt – tänk vad den var trygg. 
 
Så bland soldater 
På Haifas gator 
På restauranger, vi samman gick. 
Men så kom Kriget 
Och då min Moshe 
För stridens hetta, ifrån mig gick. 
 

Refr.: …………… 
 
D. 
Snabbt bort mot Suez 
Jga pröva’ lyckan 
Och lille Anwar jag då fick fast. 
Men Henry Pendel 
Som allting fixar, 
Han ville ha mig – jag föll pladask. 
 
Nu är jag lycklig 
Och i mitt esse 
Jag har ju fått en jag ville ha. 
För fredens bästa 
Ju jämnt han jobbar, 
Det sas i Oslo och det säger jag! 
 

Refr.: ………….. 
 
 
Kaparvisan  
(mel.: Family Adams) 
 
1. 
Vi reser kring i världen, 
Med flygplanen går färden. 
Vi prövat på de flesta: 
Air France, Swissair, El Al. 
 

Refr: 
Nu är vi här, 
nu är vi här, 
det vi mest bär 
det är gevär, 
nu är vi här. 
Nu är vi här, 
Nu är vi här, 
Säg ej emot 
Vid minsta hot 
Skjuts er pilot. 

 
2. 
Vi hatar kapitalister 
Sionister och cyklister, 
För vi är idealister 
Som kämpar för vår ska 
 
      Refr.: …. 
 
3. 
Vi är inga pirater, 
Vi äro ju soldater 
Och inte extremister 
Som många andra tror 
 
      Refr.: … 
 
4. 
Offrerna blir många, 
Dödslistorna blir långa, 
Men oss kan ingen fånga 
- den kapar vi tillbaks. 
 
      Refr.: …. 
 
5. 
Folk hemma applåderar 
Och världen protesterar 
Så vi får snart turnera 
Och börja om på nytt 
 

Refr. 
Nu är vi här, 
Nyss var vi där 
Vartän det bär 
Kommer vi där 
Utan besvär. 
Nyss var vi där, 
Nu är vi här, 
Nästa affär 
Som avgjort är 
Blir Fiskeskär! 

 
 
(Här saknas den avslutande bönen  
av Harry Turner). 


