Hej Hå och en Flaska med Rom
Vers
Bm
A
Skär ankaretampen utav.
G
Fiss
Skjut ut i det okända hav.
Bm
A
Skjut ut i det blod vi är skapade av
G
Fiss
Bm
i ändlösa tårar och sav.
Bm
A
Vänd ej om blicken! Skjut ut! Skjut ut!
G
Fiss
Intet skall vara som det vart förut.
Bm
A
Känn doften äv tjära! Känn stanken av krut!
G
Fiss
Hör måsarnas klagan! Hör vindarnas tjut!
Bm
A
På plankan med vad som är riktigt och sunt.
G
Fiss
Alla väderstreck är mina, kompassen runt.
Bm
A
G
Fiss
Kom kyss mig min älskade! Älskade, kom!
Bm
Fiss
(A) Bm
Hej hå och en flaska med rom!
Mellanspel
Bm, A, Fiss, Bm
Bm, A, Fiss, (A) Bm
Långt, längre än synen. Långt bort ifrån land.
Farväl klippor, träd! Farväl stenar, strand!
Ditt öga, din tunga slår himlen i brand.
Vår mast står i lågor. Håll hårt i min hand!
Låt stormarna sjunga så skummarna yr!
Låt vågorna piska så plankorna gnyr!
Här är du och jag här är vårt äventyr.
Bind satan vid rodret, han vet hur man styr.
Masten i glöd, i trasor vårt segel,

vårt timglas är brutet och krossad vår spegel.
Kom drick med mig älskade! Älskade, kom!
Hej hå och en flaska med rom!
Mellanspel
Helt plötsligt allt stilla. Vårt skepp står på grund.
I orkanens öga vi vilar en stund.
Och tystnade kysser din glödheta mund
sen kastas vi ut över jordens rund.
Hör! Hest skrattar döden. Det rör inte oss.
Hårt stål i mjukt kött. Vi fäktar och slåss.
Kanonernas dån över brinnande bloss
det knäpper och fräser i varenda tross.
Nu brister vårt skrov. Nu går vi i kvav.
Stolt skall vi följa vårt skepp i dess grav.
Ned i det mörkröda kokande hav.
Ned i det blod vi är skapade av.
Min kära, här slutar vår vilda seglats
med att vi aldrig visste vår plats.
Håll mig min älskade! Älskade, kom! Hej hå och en flaska med rom.
Mellanspel/Outro

