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Allsång                  
 
Idas sommarvisa 
 
Du ska inte tro det blir sommar 
Ifall inte nån sätter fart 
På sommarn och gör lite somrigt 
Då kommer blommorna snart  
 
Jag gör så att blommorna blommar 
Jag gör hela kohagen grön 
Och nu så har sommaren kommit 
För jag har just tagit bort snön 
 
Jag gör mycket vatten i bäcken 
Så där så det hoppar och far 
Jag gör fullt med svalor som flyger 
Och myggor som svalorna tar 
 
Jag gör löven nya på träden 
Och små fågelbon här och där 
Jag gör himlen vacker om kvällen 
För jag gör den alldeles skär 
 
Och smultron det gör jag åt barna 
För det tycker jag dom kan få 
Och andra små roliga saker 
Som passar när barnen är små 
 
Och jag gör så roliga ställen 
Där barnen kan springa omkring 
Då blir barna fulla med sommar 
Och bena blir fulla med spring 
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Visa vid vindens ängar 

 

Det går en vind över vindens ängar 

Det fladdrar till i en tyllgardin 

Och jag ska skriva en sommarvisa 

Med sol och blomdoft i melodin 

Jag ville sjunga om Katarina 

Till träklangsflöjter och alcymbal 

Men vindens toner blir sommarns sånger 

Jag bara lyssnar i björklövssal 

 

Det går en vind över vindens ängar 

Det fladdrar till i en tyllgardin 

Och jag ska skriva en sommarvisa 

Med sol och blomdoft i melodin 

 

Det går en flicka i aspelunden 

Jag har ett gulnat fotografi 

Med åren blev hon en dröm, en saga 

En ensam vandrares sympati 

Jag ville skriva en liten visa 

Där ögonblick blir till evighet 

Men ord blir stumma och toner döva 

Och visans tanke blir hemlighet 

 

Det går en vind över vindens ängar 

Det fladdrar till i en tyllgardin 

Och jag ska skriva en sommarvisa 

Med sol och blomdoft i melodin 
 

 


