Alt e`det samme her sør
(Tekst/mel.: Knut A. Olsen)
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båten e` tetta med tjære og stry.
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om svaberg og terner og slukstang og slikt.
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På fjorden du drømmer dæ` bort,
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fra alt det du skulle ha gjort.
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Ref.: Sommer og sol, - glitrende sjø,
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skjærgården ligger som før.
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Svaberg og tang, nattliv med bål,
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alt e` det samme her sør.
Sommeren e` her og venter du på,
finn dæ` et svaberg mens him`len e`blå.
Og ligg bare stille og føl, kjenn pulsen mot svaberget slår a`sæ`sjøl.
Det dufter a`sjø over alt,
det dufter og smaker a` salt.
Sommeren e` her med skrik og med skrål, trekkspill, - gitar rundt et gnistrende bål.
Du minnes en sommerlig flørt,
du minnes den sommeren du ble forført.
Fra sommerens blomstrende eng,
høres et velkjent refreng.
Historikk: «Alt e` det samme her sør», ferdigskrevet i påsken 1981. Utgitt på «KAOS forlag» KOLP/KOMC-4810-1982, «Det har raba ifra tåga...». Visebok 1985 - KAOS
forlag - ISBN 82-7360-006-8. NB! Utgitt på CD-4815 « Det har raba igjen...nye og
kjente spor» 19. nov. 2004.
- Påska 1981, en av de varmeste og mest sommerlige i manns minne.
Familieutflukt, ned til slippen for å ta båtpussen, ned dit hvor tjære, lakk og kaffelukt
konkurrerer mot lokt av «Plastfix», rubbe og poleringsmidler. Nye og gamle trebygde
farkoster ligger side om side, og er like mange som plastbåtene. Sommerlig påskevær
gjør slutt på filosofien. Reiseradio med kassettspiller brukes for å få fart på sandpapir,
stålbørste og kost. Du nynner med, og tankene blir fanga av et sommerlig dikt, og i
siste lakkstrøk speiles siste sommers yrende skjærgårdsliv. - Den som bare hadde hatt
ei sjekte.

