
Uti orkestern 
Uti orkestern finns trummor och blås 
Kom brungul tupp 
Vi spelar så bra att publiken förgås 

- Kom trumpeten och trombonen 
Kom alten, barren, tenoren 
Kom småblås, kompet, sången 
Kom brungul tupp 

På Uppsalas baler vi spelar till dans 
Kom brungul tupp 
Lamporna blänka i mässingens glans 

Kom... 

Av whiskey och rött gör vi livselixir 
Kom brungul tupp 
Drycken bland drycker den evigt förblir 

Kom... 

Manchesterkavaj gör en vacker och fin 
Kom brungul tupp 
Glansen förbättras med fläckar av vin 

Kom...  



Trombonens sång 
Alla instrument som vi känner till 
Välkomnas i bandet, alla som vill 
Men de flesta har 
Brister och fel 
Så att man får fel sorts spel 

Av en klarinett blir man bortblåst 
Av en trumpet blir man döv 
Saxofonen spelar alltför grandiost 
Av kompet darrar man som ett löv 

Men något som trots allt är välkänt 
Att bland oss finns ett perfekt instrument 

 

- För trombonen spelar rent 
Mycket renare än något annat 
Utan den blir det klent 
Inget svänger längre likt förbannat 
Låter mycket bättre än 
Gitarren eller saxofonen 
Av ingenting görs swing så bra 
Som av trombonen 
Nej av ingenting görs swing så bra 
Som av trombonen 

 

När vi står på scen och spelar till dans 
Blir det ej på golvet en enda romans 
Låten den blir tunn, osäker och vag 
Om ingen kör med klocka och drag 

 

Alla borde byta sitt instrument 
Börja öva dragning, fermat och accent 
Tuppen den ska få en egen basun 
Där mässingen går i gul och brun 

För vad är bättre än att spela brass 
Så sing sing sing blir säker och vass 

 

Ingen annan har en chans 
Klockan har en guldig glans 
Nej bara den kan spela med ett mäktigt dån 
Som åt sig har valt en trombon  



I Våran Soffbuss 
Vi gör en resa söderut sådär vartannat år 

Till Linköping för helgen som ju inget annat klår 

Men av alla sätt som man kan transporteras dit 

Så reser vi ner såsom en elit 

 

I våran SOF-buss - Till orkesterfestival 

I våran SOF-buss - Även om sättningen är skral 

I våran SOF-buss - Med Blecket, Dragos och nån mer 

I våran SOF-buss - Hela resan ner 

 

Bonkers hälls i flaska och dricks av alle man 

Vi sjunger då en visa som nästan ingen kan 

Den brukar räcka ungefär till VDalas fasad 

Då är bussen alldeles för glad 

 

I våran SOF-buss - Med osund alkoholkultur 

I våran SOF-buss - Där beter vi oss som djur 

I våran SOF-buss - Där Blecket moonar friskt där bak 

I våran SOF-buss - Ett riktigt fyllehak 

 

Sen är det 

 

Fem minuter packa ut och fem minuter leta 

Fem minuter lacka ut för att vi inget veta 

Fem minuter spelschema sen fem minuter rigg 

Sen spela hela natten och sen vara morgonpigg 

 

Fem minuter stadsparad sen är det dags att däcka 

I en gympasal där det inte går att släcka 



Fem minuter byta märken, skit samma med vem 

Sen så är det dags att åka hem 

 

I våran SOF-buss - Och sova hela resan lång 

I våran SOF-buss - Stäm förgäves upp till sång 

I våran SOF-buss - Känns som att luften helt gått ur 

I våran SOF-buss - Somna mot en tupplur 

 

I våran SOF-buss - Men det ska bli kul igen 

I våran SOF-buss - Att spilla bonkers på en vän 

I våran SOF-buss - Bussen den är fenomenal 

I våran SOF-buss - Så åker vi på festival 

  



Saxarnas fel 
Det låter ofta bra om oss 

På konserter kan vi jazza loss 

Men om tonvärdet inte låter som det vore guld 

Vet vi vilka som det är som bär all skuld 

 

Då är det saxarnas fel - saxarnas fel 

Saxarnas fel - saxarnas fel 

I notpärmen där står det, det är saxarnas fel 

Intoneringen är dålig och alla har fått spel 

Så vet vi alla varför: Det är saxarnas fel 

 

I will stay den låter skit - saxarnas fel 

One note samba sambar hit och dit - saxarnas fel 

När alla räkor låter som en fanfar för reträtt 

När spelningen är slut, inte en ton har blivit rätt 

 

Tonen den är ren och fin 

Folk lyssnar med ett lyckligt flin 

Men om pricken över i:et inte riktigt sitter där 

Så vet vi ju alla vilkas fel det är 

 

Då är det småblåsets fel - småblåsets fel 

Småblåsets fel - småblåsets fel 

Om Bojangles inte sitter är det småblåsets fel 

Om flöjterna de piper, klarinetten låter stel 

Så vet vi alla varför: Det är småblåsets fel 

 

My favorite things blir alltför blå - småblåsets fel 

Gekommen får mest folk att gå - småblåsets fel 



När det piper och det tjuter, som en stucken gris 

När allting har låtit fel på unika vis 

 

Smakfullhet är våran grej 

Ingen lyssnare kan säga nej 

Om publiken står och håller sig för öronen 

Då är det några skyldiga och inga men 

 

Då är det brassets fel - brassets fel 

Om allting blivit forte är det bara brassets fel 

När lyssnarna ser ut att ha blitt' chockade med el 

Så vet vi alla varför: Det är brassets fel 

 

Sing, sing, sing blir vrål och bröl - Brassets fel 

Alla dövar smärtorna med öl - Brassets fel 

När de spelat klart sig in till sista fermat 

Och dansgolvet verkar sprängt av en handgranat 

 

Ett skönt gung vi alltid ha 

När nån hör det blir den alltid glad 

Men om allting börjar låta lite si och så 

Vet vi vilka som fingrarna pekar på 

 

Då är det kompets fel - kompets fel 

Kompets fel - kompets fel 

När alla slutar spela är det bara kompets fel 

När allting går för långsamt så att folk tråkas ihjäl 

Så vet vi alla varför: Det är kompets fel 

 

Vi spelar rakt och inte swing - Kompets fel 



Ingen fattar längre någonting - Kompets fel 

När färgningarna passar bäst i abstrakt måleri 

Repetitören säger "Detta skiter vi i!" 

 

Bandet spelar sällan kasst 

Prickarna de sitter vasst 

Men om ingenting känns bra och låtarna känns grå 

Finns det några som vi alla skyller på 

 

Då är det sångarnas fel - sångarnas fel 

Sångarnas fel - sångarnas fel 

Om ingen fattar texten är det sångarnas fel 

Om folk tror att Djingis Khan handlar om en kamel 

Så vet vi alla varför: Det är sångarnas fel 

 

Ingen kan komma in rätt - Sångarnas fel 

Solostöld, inte lätt - Sångarnas fel 

Om alla börjar spela en helt annan melodi 

Om allt havererar och blir kakafoni 

 

Men när lyssnarna ser ut som om de druckit alcogel 

När allting låtit tajt och bra, så när som en bråkdel 

När öronen de ringer och ingen trumhinna är hel 

När ingen längre dansar i låtens bästa del 

När någon börjar sjunga i en instrumentaldel 

 

Så vet vi alla varför: Det är bonkerns fel! 

 


