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Medietekniks sånglederi

Kära gasquare,
det är med stor glädje jag vill presentera 2016 års tillägg till vår
sektions ädla sångbok, Melodia. I denna pdf finner du ett antal
utomordentliga stycken musik. Vissa passar på alla gasquer, och
andra är inkluderade för att Medieteknikern ska vara förberedd när
den är bjuden på gasque till något annat lärosäte.
Melodia är mer än bara en samling texter, eller en grupp pixlar på
en skärm. Vår sångbok är en reflektion av sektionens festkultur och
identitet. Således är det både viktigt att våra unika sångtraditioner
noga bevaras bland dess sidor, men också att den ständigt utvecklas.
Vår sektion ska vara en plats som alla medlemmar känner sig
delaktiga i. Jag hoppas att dessa visor kommer höja stämningen på
våra gasquer och öka gemenskapen på sektionen.
Varje år förbättrar vi något nytt. Det kommer bli upp till
efterkommande sångledare att infoga dessa visor i Melodia på
riktigt.
Sånglederiet har tillsammans valt ut, och med stor entusiasm prövat,
all sånger i denna pdf. Det kan våra hesa röster vittna om.
Starkt är vackert, och vackert är starkt!
Marcus Groth
Öfversångledare 2016
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Hallen lutar
Melodi: Halleluja

Gäss te’ dej
Melodi: Yesterday

Jag minns knappt hur jag tog mig hem
klockan var minst kvart i fem
när jag stod utanför min egen våning.
Jag lyfte upp min nyckelring
och haja nästan ingenting
när dörren öppnas står min hall å lutar
Hallen lutar, hallen lutar
hallen lutar, hallen luuuutar.

Gäss te’ dej
Jag vill giva nå’ra gäss te’ dej
Om du bara säger yes te’ mej
så ger jag nå’ra gäss te’ dej

Jag minns knappt julen nittitre
min bror var där å syster me’
å snyggingen i rött satt alld’les breve’.
Vi drack vår glögg och pratade
min dejt blev trött och schappade.
Så jag fick ännu mer tid för den röde
han i luva, han i luva
han i luva, han i luuuuuva.

Törsten rasar
Mel: Längtan till landet
Törsten rasar uti våra strupar,
tungan hänger torr och styv och stel.
Men snart vankas stora långa supar,
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma.
Denna nektar, lik Olympens saft,
kommer oss att våra sorger glömma.
Snapsen skänker hälsa, liv och kraft.
Fordom odlade man vindruvsranka
av vars frukt man gjorde ädelt vin.
Nu man pressar saften ur en planka
doftande av äkta terpentin.
Höj nu bägarn, o broder och syster
låt den svenska skogen rinna kall
ner i strupen, och om du är dyster
låt oss dricka upp en liten tall.

Ester, dej gillar jag; om blott du fäster dej
vid en så’n som vill ge gäss te’ dej
så kommer jag med präst te’ dej
Pärlor får du ej av en fattiglapp som mej
Ändå vill jag ge som en ringa gest te’ dej
yeah, yeah, yeah…
Gäss te’ dej
de’ ä’ min delikatess te’ dej
Den som kunde ge en häst te’ dej
men jag har bara gäss te’ dej
Jag har bara gäss te’ dej.

Helan tänder helig eld i själen,
halvan rosar livet som en sky,
tersen känns från hjässan ned till hälen,
kvarten gör en som en mänska ny.
Låt oss skåla med varann go’ vänner
skål för våran levnads glada hopp.
Törstens eld på nytt i strupen bränner,
leve livet, skål och botten opp!

Satans tårar
Mel: Viljen I veta
Och viljen I veta och viljen I förstå
hur brännvinet kommigt till världen?
Jo, satan försökte att Herran förmå
att frestas och vika för flärden.
Men satan han fick tji,
och ilsken som ett bi
han gav sig iväg och i ilskan han grät,
och tårarna hans - det var brännvin.

Emoji-låten
Melodi: Studentsången
LEK 2015

Och viljen I veta och viljen I förstå
hur svensken får mod uti barmen?
Jo, far min han fattade glaset som så,
och sedan så höjde han armen.
Han bugade sig hit,
han bugade sig dit,
så gladelig, så gladelig,
och hällde sen supen på tarmen.

Handels lov
Melodi: Vårvindar friska
Inleder gasquer på Handels.
Festen ska börjas,
kråset ska smörjas,
magen ska få det som den vill ha.
Glasen står fulla,
låt sången rulla,
alla är Handels gäster idag.
Glasen i handen fattom, gutår.
Helan den går och magen den får.
Sorgerna glömmes,
glasen nu tömmes,
alla för Handels höjer en skål.

Siffervisan
Melodi: Ritsch ratsch
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73
107, 103, 102
107, 6, 19, 27
17, 18, 16, 15
13, 19, 14, 17
19, 16, 15, 11
8, 47!
SKÅL!

Verser till Måsen
Melodi: När månen vandrar
Nu månen vandrar sin tysta ban
och tittar in genom rutan.
Då tänker jag att på ljusan dag
då kan jag klara mig utan.
Då kan jag klara mig utan måne,
men utan renat och utan skåne,
det vete fan, det vete fan.
Den mås som satt på en klyvarbom,
den är nu död och begraven,
och skepparn som drack en flaska rom,
han har nu drunknat i haven.
Så kan det gå om man fått för mycket,
om man för brännvin har fattat tycke.
Vi som har kvar, vi resten tar.

MOOSEN
Det satt en älg i en klyvartopp,
förklädd i älgjaktens månad.
Han var befjädrad till horn och kropp
Ja, skepparn blev rätt förvånad.
”Jag är en mås, goa skepparn”, ljög den
förklädda älgen. Därefter flög den.
Mjukt föll den sen, på skepparen.
JASEN
Det flög en JAS över Västerbron
men styrsystemet var trasigt.
Piloten ut sköt sig med kanon
för planet svängde så knasigt.
”Jag vill ju uppåt, jag vill ju mer”
men planet svarte: ”Jag vill ju ner”
”mot alla hjon på Västerbron.”

UTVANDRAREN
Jag ska sälja min dromedar
och jag ska flytta till norden
För vem vill leva uti ett land
där man får ligga till borden
Jag konverterar här nu på snabben
jag vill ha akvavit till kebaben
Var ingen mes,
fyll upp din fez
MUSEN
Det satt en mus i en hushållsost
och åt och åt utan måtta
tills osten blev till en mushåls-ost
och han en klotformad råtta.
”Så bra”, sa musen ”att va en fettboll
nu kan jag rulla med hast åt rätt håll:
Ostindien, Ostindien.”

Samling vid Pumpen
Melodi: Hujedamej sånt’ barn han va’
Samling nu vid pumpen alla ni som
vill ha vatten.
Vi som dricker brännvin vi
höjer våra glas
Vatten ska man ha när man ska
vattna i rabatten
Brännvin ska man ha när man
e på KALAAAS!

Pokémonlåten
Melodi: studentsången
LEK 2016
Gloom, Abra, Muk, Rattata, Pikachu
Weedle, Kakuna, Hoppip, Sudowoodo
Nidoran male, Squirtle, Pidgey, Diglett
Polywag, Gengar, Seal, Rapidash
Voltorb, Exeggcute
Mew, Nidoran female
Snorlax, Jigglypuff
Mr. Mime, Porygon
Flareon, Jolteon, Espeon
Aaarticuno, Zapdos, Moltres
Dratini, Dragonair, Dragonite
Mewtwo

Handels fel
Melodi: Bögarnas fel
Skalden Erik Lindström
Det är väldigt lätt att tappa tron i den tillvaro vi lever i. Men, som lite tröst skulle jag
ändå vilja säga så här: Att…
Över hela denna jord (oh yeah oh yeah)
Sker tentor, KS,och lektion (o ack o ve)
Men vi som går på teknis har ändå ryggen fri
För roten till all arbetslöshet, de är inte vi
Nej det är Handels fel - Handels fel
Handels fel - Handels fel
Ingångslön är kaos och det är handels fel
Jag vet inte vilken linje kurs, årskurs/program eller del, men nånstans kan jag känna
det är handels fel.

Kl 8 övningar? Handels fel
Föreläsare som vabbar? Handels fel
Labbar och lappskrivningar och allt annat
torrt?
Att CSN-bidraget numera försvinner bort
Ja det är handels fel - Handels fel
Handels fel - Handels fel
Världen står i brand och det är Handels
fel
Jag har suttit med envarren tills min
nacke blivit stel
Men vår sektion är enig det är handels fel
Varenda lågkonjunktur - Handels fel
Att jag fick en ful fraktur - Handels fel

Att kugga tentor är nåt medianer gör förstås
Men skulden till att det är så, den faller ej
på oss
Nej det är handels fel - Handels fel
Handels fel - handels fel
Därom kan vi enas, det är handels fel
man tror det är Leif Handberg själv som
spelar oss ett spel
men även han går fri för det är - handels fel
Stämningen på denna gask - medias del
Det är sommar inte blask - medias del

Ja det är medias del - medias del
Medias del - Medias del
Handels står i brand och det är vad vi vill
se
Nu har denna sång nått mot sitt slut
Nu finns den snart ej mer
Men något vi har lärt oss allt är Handels
fel
Haaaaandels, handels ja det är handels,
handels handels fel!

När man sitter där i solen med en riktigt god
glasstrut
Att gycklen nuförtiden aldrig vill tänkas ta
slut

Det regnar i dalen
Melodi: Traditionell
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då
Å se det regnar då det regnar ner i dalen då

En kvist på en gren, en gren på ett träd,
ett träd på en äng och det regnar ner i
dalen då
Å se det regnar...

På den ängen fanns ett träd ett fint träd ett
sällsynt träd

På den kvisten fanns ett bo ett fint bo ett
sällsynt bo

Ett träd på en äng och det regnar ner i
dalen då
Å se det regnar...

Ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en
gren på ett träd, ett träd på en äng och
det regnar ner i dalen då
Å se det regnar...

På det trädet fanns en gren en fin gren en
sällsynt gren
En gren på ett träd, ett träd på en äng och
det regnar ner i dalen då
Å se det regnar...
På den grenen fanns en kvist en fin kvist en
sällsynt kvist

I det boet fanns ett ägg ett fint ägg ett
sällsynt ägg
Ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en
kvist på en gren, en gren på ett träd, ett
träd på en äng och det regnar ner i dalen
då
Å se det regnar...

Från det ägget kom en fågel en fin fågel en
sällsynt fågel
En fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo
på en kvist, en kvist på en gren, en gren på
ett träd, ett träd på en äng och det regnar
ner i dalen då
Å se det regnar...
Från den fågeln kom ett dun ett fint dun ett
sällsynt dun
Ett dun från en fågel, en fågel från ett ägg,
ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en kvist
på en gren, en gren på ett träd, ett träd på
en äng och det regnar ner i dalen då
Å se det regnar...
Från det dunet kom en kudde en fin kudde
en sällsynt kudde
En kudde från ett dun, ett dun från en
fågel, en fågel från ett ägg, ett ägg i ett bo,

Å se det regnar...
Från den mannen kom ett säd ett fint säd
ett sällsynt säd
Ett säd från en man, en man på en kvinna,
en kvinna på en kudde, en kudde från ett
dun, ett dun från en fågel, en fågel från ett
ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en kvist en
kvist, på en gren en gren på ett träd, ett
träd på en äng och det regnar ner i dalen då
Å se det regnar...
Från det sädet kom ett träd ett fint träd ett
sällsynt träd
Ett träd från ett säd, ett säd från en man,
en man på en kvinna, en kvinna på en
kudde, en kudde från ett dun, ett dun från
en fågel, en fågel från ett ägg, ett ägg i ett
bo, ett bo på en kvist en kvist, på en gren
en gren på ett träd, ett träd på en äng och
det regnar ner i dalen då
Å se det regnar...

ett bo på en kvist, en kvist på en gren, en
gren på ett träd, ett träd på en äng och
det regnar ner i dalen då
Å se det regnar...
På den kudden låg en kvinna en fin kvinna
en sällsynt kvinna
En kvinna på en kudde, en kudde från ett
dun, ett dun från en fågel, en fågel från
ett ägg, ett ägg i ett bo, ett bo på en
kvist, en kvist på en gren, en gren på ett
träd, ett träd på en äng och det regnar
ner i dalen då
Å se det regnar...
På den kvinnan låg en man en fin man en
sällsynt man
En man på en kvinna, en kvinna på en
kudde, en kudde från ett dun, ett dun
från en fågel, en fågel från ett ägg, ett
ägg i ett bo, ett bo på en kvist, en kvist
på en gren, en gren på ett träd, ett träd
på en äng och detregnar ner i dalen då

