
Svärdet i Stenen
Höstterminen 2017

Akt I
1. Välkommen till Excali-BAR 
2. Magirådskuplett 
3. Kärlekskuplett 
4. Guineveres frihetskuplett 
5. Arthur är kung 
6. Aktfinal 

Akt II
7. Mordreds Anthem 
8. Graalek 
9. Omotiverad mordkuplett 
10. Skäggkuplett 
11. Störta Tristred 
12. Slutlåt 

1. Välkommen till Excali-
BAR 
Melodi: Another Irish 
drinking song 

Hej stig på och sätt er ner 
Välkommen till min bar 
Här hålls det rent och 
prydligt trots
Min odugling till karl
Från gryningen till sena 
kväll
Jag sliter alla dar 
För tillvaron uti min bar 
Ska vara underbar

Min fru är ock min bättre 
hälft
Hon hindrar varje miss
Själv föddes jag i farstun 
här
Och fattar ej ett piss
Att driva bar är ej min dröm
Men en fin kompromiss
Jag spexa får för en publik
Som mutas med Guinny’s

Så hörde jag en skål
Hurra för etanol
Vi dränker varje sorg och 
kval
Här i vårt vattenhål
För bor man i vår stad
Och känner för att Vara 
Glad 
Då har man inget annat val 
Än att gå hit varenda dag

Ja baren min är både bäst
men främst den enda här
Att ha ett monopol på sprit 
Det är en bra affär

Vi nyttjar ej Systemet
men kan snart bli miljonär
För här är fullt varenda dag
Vår bar är populär

Och vi är dom som hänger 
här, 
så baren kan gå runt, 
En Guinny's varje dag 
är inte korkat bara sunt! 
Vi älskar livet även om

Vi inte har ett slott, 
Ja vi är trista Tristan, 
Parsifal och Lancelot!
HEJ!

Så hörde jag en skål
Hurra för etanol
Vi dränker varje sorg och 
kval
Här i vårt vattenhål
För bor man i vår stad
Och känner för att Vara 
Glad 
Då har man inget annat val 
Än att gå hit varenda dag

Då har man inget annat val 
Än att gå hit varenda dag

Då har man inget annat val 
Än att gå hit varenda dag
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2. Magirådskuplett
Melodi: I wanna be like you

Jag är den som bestämmer 
här
É landets matriark
En maktofil
Med (det) största smil
Vem behöver en monark?
Tro inte du kan bestämma
Och trampa oss på tån!
Fast utan oss hade Camelot
Aldrig nått till den här 
nivån

Ja vilken tur (Hur är det 
tur?) 
Så är det vi som styr (Nu 
får ni ta det lugnt)
För vi har gjort en pakt 
(Fast)
och har all makt (Jamen)
i vår första akt (Men alla 
männskor då?)
Allt sker i vår regi (Hur blir
det med oss)
Och så ska det förbli (Kör 
inte över oss)
För det finns inget här som 
klår vår magi!

Som magiker har man det 
bättre
Jag styrs ej av fysik
För min magi är bättre än 
SJ
Har aldrig ta’tt Skånetrafik
Behöver ju aldrig sortera
Nå’ avfall eller tvätt
För sopsäckar
och rödvinsfläckar; 
Trollar vi bort lätt

Ja vilken tur (Hur är det 
tur?)
Att det är vi som styr (Nu 
får ni lyssna på mig)
Det var en bra idé (Va?)

Att oss makten ge (Nee!)
Jag styr för alla tre (dom 
bestämmer väl me?) 
Allt sker i vår regi (Hur blir
det med oss)
Och så ska det förbli (Kör 
inte över oss)
För det finns inget här som 
klår vår magi!

Merlin kolla hit! Luktar 
denna skit?
Åh din trollpacka du ska få 
smaka på...
Såja såja LUGNA er!

Ja, vilken tur (Ja vilken tur)
Att det är vi som styr (Ni 
styr över allt)
För att va trollkonstnär (det)
Innebär (att va)
Populär
Går våra åsikter isär (Det 
gör dom jämt)
Är det ingen stor affär 
(Morgana får alltid rätt)
För det finns inget här 
Som klår vår magi

Nej det finns inget här 
Lika bra som vi!

3. Kärlekskuplett 
Melodi: Kompromisse 

Vad hände nu, vad är det 
här 
har visst blitt kär! 
Vill vara med dig tills jag 
blir grå

Det ska va vi två
Kan inte fatta, kan detta 
stämma? 
Alla känslor mig 
översvämma!
Jag kan andas här, 
i din atmosfär, jag är
....upp till hälarna kär!

Och jag ser allt det bra hos 
dig, 
typ hur du formulerar dig, 
lagom humor, bra rutiner, 
är ej kusiner!

Ja, du är väldigt helt okej! 
Bättre än min förra tjej! 
Det är för dig jag fattat 
tycke, 
sådär lagom mycket.

Våra familjer, har nåt otalt, 
det har dom valt, 
men det ska inte ta 
och hindra oss, 
nu släpper vi loss.

Ja låt oss skapa en allians
Av vår romans
Vill inte hålla det inne mer, 
Jag måste säga att, 
du kompletterar mig, 
struntar i allt stånk och 
ståhej,
Du vill ha mandelkubb till 
fika
Vi är så lika! 

Vi kommer nog att få det 
bra, 
vi är lika trista du och jag! 

Jag älskar dig så himla 
mycket, 
sådär lagom mycket! 
Jag älskar dig så himla 
mycket, 
sådär lagom mycket! 
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4. Guineveres 
frihetskuplett 
Melodi: Animal 

Vad ska jag ta mig till
Får ju aldrig göra som jag 
vill
Jag orkar inte med allt tjat
Från folk som tycker ja-ag 
är lat
“Skaffa dig en man”
“Skura dasset med en äcklig
spann”
“Bädda sängen, gå och lägg
dig och ät upp din broccoli”
Jag hatar broccoli! 

Åh, åh
ge mig en chans
Åh, åh
Att ta mig nån helt 
annanstans
jag vill sköta mig själv, va 
fri
För jag
Behöver distans
Och vill
Prova nått nytt, kanske 
discodans,
simma med hajar och slåss 
med lans
Vad mäktig jag kunde bli

Vänta lite nu!

Mamma styr ju mig 
För henne är jag en dum 
tonårstjej 
Men inte länge till
För nu har jag en plan
Blir mäktigast i stan
För vem styr över den 
Som har svärdet i handen
Ja, jag ska styra detta land
Med Excalibur i min hand

Åh, åh
jag ska bli fri
Åh, åh
högst i vår monarki
var är stenen med svärdet i?
För visst
Vore det flott
Att få
Blodet mitt färgat till blått
Tänk att få bo i ett slott
Bli regent över Camelot 
Jag ska bli regent över 
Camelot!

5. Arthur är kung 
Melodi: All-American 
Prophet 

Ja jag fattar att ni är 
fullkomligt paffa!
Hur kunde han 
och inte grymma jag.
Han är liten, rädd och klen
Medan jag är värsta trofén
Men Arthur är kung, för han
drog 
Svärdet ur sin sten

Jag vet att det är svårt att 
tro, så låt mig Återberätta 
allt!
Allt börja’ med 
profetian från en gammal 
gaggig man
Vem kallar du för gammal, 
gaggig nu?
Tyst jag berättar storyn nu! 
Och inte du! 
Var var jag?

Jo! Till skogs vi drog.
Och där rädda’ vi jungfrur
Och massa monster slog! 

Till slut kom vi äntligen 
fram
Där fanns massa träd,
buskar, gräs, är ni med?
Det var magiskt - som jag!

Det var så sjukt magiskt 
alltså! Supermegacoolt! Ni 
fattar inte!

Käften Mordred, du kan 
dra! 
Är det du eller jag som 
berättar? Va?!?! 
… du.
Just så! Så, var var jag nu? 
Just det! Det var ju helt 
superdupermegamonsterma
giskt ju! 

Ja allt var magiskt! Nästan 
som om 
det var i en pjäs
Så stod vi där, ja jag svär
Vid svärdet i ett gräs…? 

Nej vänta nu, du var ej här!
Bort ditt ogräsliga gräs! 

Så stod vi framför stenen
Stenen med ett svärd!

EXCALIBUR!

Ett magiskt svärd så 
mäktigt
Ett svärd som suttit fast i 
tusentals år
Ingen har lyckats det dra
Trots att många vill det ha
Man blir oövervinnerlig 
och 
nu dessutom kung
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Så nu vill ni förstås veta hur
det hela gick till. Hur kunde
jag misslyckas och lilla 
Arthur lyckas? 
Nu ska ni få höra!

Nu så är vi äntligen här! 
Kolla in när jag blir kung! 
Men han var alltför svag 
och klen! 
Jag är inte svag
Hade bara dålig dag

Lögnhals!
Käften Mordred! 

Så blev det min tur, men jag
hade otur, sträckte armen på
gymmet igår
Och Tristan han sa:
Kung vill jag ej va,
Att ha makt det är ingenting
att föredra

Ni ljuger igen!
Ljuger igen?

Ja ni ljuger, ni två slet så 
hårt
I svärdet i stenen
att byxorna sprack på er!

LÖGNHALS! 
Så hur tror ni det gick för 
våran Mordred? 
Tror ni att den tönten kunde
svärdet dra? 
Nej, han spräckte sina 
kläder
Just när han släppte väder
Nej Mordred han suger han 
är 
Ingen värdig kung!

Men sluta hitta på! Den var 
på väg att lossna!

Så nu till slut så var det 
bara lille Arthur kvar
Han insåg vad som gällde 
och tog så sitt ansvar
Och trots att han är tanig, 
han inga krafter spar
Och plötsligt hörs en fet 
smäll! 

Arthur! Arthur, lever du? 
Vad hände?
Jag… lyckades! Jag är… 
KUNG!

Har ni hört denna oväntade 
nyhet
Jag är kung!?
Den är sann för den hände 
just nu
Alldeles nyss!

Han är liten, rädd och klen
Men han drog värsta trofén
Ja Arthur är kung, för han 
drog 
Svärdet ur sin sten!
Tack till mina vänner, hade 
aldrig gjort det själv!
Arthur är vår kung!

6. Aktfinal 
Melodi: It must be believed 
to be seen 

Nu har jag allt ställt till det,
och alla ser till mig,
Men hur ska jag
(som) är liten och svag
kunna rädda vårt Camelot 
säg?

Min axel tyngs av ansvar
Vårt rike står i brand
Är allt för sent?
Mitt motstånd var klent
Och nu har Mordred 
Svärdet i hand.

Mitt skägg det måste kapas!
Vi måste ha vårt öl!
Ett monster håller på att 
skapas!
Han kan va vårt lands 
största knöl!

En värld som styrs av 
Mordred
Så skrämmande den är
Allt faller isär
Hur hände det här?
Jag har satt hela stan i 
misär!

Mordred måste stoppas!
Vår fara är fatal
Hur ska jag uppfylla allt 
som ni hoppas?
Jag har helt enkelt inget 
val!

Är Mordred obesegbar?
Hur stor är svärdets makt?
Vad kommer att ske?
Ska framtiden ge 
Att vi undviker slakt 
(Undviker slakt)
Sluter en pakt (Sluter en 
pakt)
I nästa akt (I nästa akt)
Får ni se!

7. Mordreds Anthem 
Melodi: Poker Face 

Mo mo Mordred
Mo mo Mordred
Se på mig när jag gör entré 
med läcker stil
Underbar att skåda, syns på 
myntet i profil (och sedlar)
Om någon av ser säger till 
mig att jag är en mes
så får ni nog se till att skaffa
en huvudprotes
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Oh, oh, oh, oh, oh, oh-oh-e-
oh-oh-oh
Hör nu min sång, och ja, det
är tvång!

Här är ja’! Jag är bra!
Fall ner på era knän, eller 
dö
(gör det eller möt ert öde)
Som jag sa! Jag är bra!
Och käftar ni emot, får ni 
spö
(Lita på att Mordred gör 
de’)

Jag är nu er regent, få det 
ner på pränt
Mo-mo-mordred
Jag är så snygg och stark, 
en stor patriark
Mo-mo-mordred

Hör nu på mig, lilla gubben,
jag är din mor
Om du lyssnar på mig ser 
jag till att du blir stor (och 
mäktig) 
Jag tog makten över riket 
med hjälp av mitt svärd 
Och därför väntar nu på 
mig en megasupervärld, 
värld 

Oh, oh, oh-oh-e-oh-oh-oh
Hör nu min sång, och ja, det
är tvång!

Alla gör nu som jag säger
Som lakejer
För jag rockar i tubsockar
Ja jag chockar! Med mitt 
vassa svärd jag dig 
utklassa!
Jag kan välja mellan tjejer
Och med Guinny händer 
grejer
Nu är allting bra, hipp hurra
Klappa ta-akten nu ni ska

Här är ja’
Jag är bra 
Fall ner på era knän, eller 
dö
(gör det eller möt ert öde)
Som jag sa
Jag är bra
Och käftar ni emot, får ni 
spö
(Lita på att Mordred gör 
de’)

Jag är nu er regent, få det 
ner på pränt
Mo-mo-mordred
Jag är så snygg och stark, 
en stor patriark
Mo-mo-mordred

8. Graalek 
Melodi: Genom eld och 
vatten 

En gång i tiden glömde jag
den heligaste Graal
på en liten ö långt långt bort
härifrån 
Om ni hämtar den ska jag 
hjälpa er 
och vända er otur
Ska befria Arthur som har 
blivit slängd i bur

Ja vi saknar Arthur och vill 
få honom fri
Men kan vi lita på ditt ord
Om ni hämtar Graalen så 
ser jag till att ni får tillbaks 
ert runda bord

Ni ska ta pokalen, den helga
Graalen
och lämna över den
För då hjälper jag er frita 
eran vän
Om ni lyder mig
Kan vi lita på’na?
Lovar jag han blir fri
Sedan styr ni landet för då 
är ju säkert Mordreds tid 
förbi

Vi kommer kanske att stupa
men 
Arthur är vår vän, 
våran säkerhet den tänker vi
på sen. 

Vi ska ta pokalen, den helga
Graalen
Och lämna över den
För då hjälper du oss frita 
våran vän
Vi ska hjälpa dig på ett 
villkor: att du lovar han blir 
fri
Sedan styr vi landet för då 
är ju säkert Mordreds tid 
förbi

9. Omotiverad 
mordkuplett 
Melodi: San Diego 

Vi ska nu visa Tristan allt 
vad vi kan!
(Ja, nu ska han få)
Brygg till en dödlig brygd 
och sätt den i hans hand
(Eller pungflåååååååååååå)
Och när han druckit den, är 
sen hans tid förbi 
Det kommer att bli ballare 
än en tragedi
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Döda han, mörda han, slå 
ihjäl han
Skålla han, tysta han, dränk 
han i spann

Att döda Tristan verkar 
nästan alltför lätt
(Men om han klarar sig?)
Då löser vi det sen på något
annat sätt
(men hur då, hur då?)
Fäst hans ben i en sten och 
kasta han från bron
Men innan dess så ger vi 
han en grav infektion

Döda han, mörda han, slå 
ihjäl han
Skålla han, tysta han, dränk 
han i spann
Döda han, mörda han, slå 
ihjäl han
Skålla han, tysta han, dränk 
han i spann
Tristan ska nu dö!

Men vad sägs om det här?
Om drycken inte fungerar 
kan ni ju alltid tvångsmata 
honom med ricinolja. 
Mussolini gjorde det med 
sina krigsfångar tills de 
bokstavligt talat dog av 
diarré
Inte? Nahä? Skit i det då!

Döda han, mörda han, slå 
ihjäl han
Skålla han, tysta han, dränk 
han i spann
Hänga han, stegla han, nu 
så minsann
Koka han, stena han. Oj, 
vad vi kan!

Men när vi gör vårt dåd, så 
får det ej gå fort
(Oj, varför då?) 
Han måste lida hårt för allt 
han nånsin gjort
(Han ska lida pin!) 
Våran Isolde ska för alltid 
va’ en mö
För att det ska hända måste 
Tristan nu dö!

Döda han, mörda han, slå 
ihjäl han
Skålla han, tysta han, dränk 
han i spann
(Åh, han kommer coola)
Döda, blöda, mörda och sen
förgöra
Vår dotter ska han inte 
längre kunna vidröra

Döda! Mörda! Nu ska han 
få spö!
Vi ska nu se till att han 
kommer dö

10. Skäggkuplett 
Melodi: Eine deutsche 

Jag är en skäggman 
Med skägg som växt i 100 
år
Ja hela jag består ju mest av
hår
Vi har ett mörkt förflutet 
Men nu känns allting gjutet
Ja se bara hur bra jag mår

Men kära mäster
Jag tror inte du tänker klart
Att fästas vid sitt skägg är 
inte smart
Du måste ju ta ansvar det 
blir ett stort problem
Ditt vildvuxna skägg sabbar
ekosystem
Jag är en skäggman
En skäggman

Jag är en ullig gullig 
skäggman
En krullig lullig gullig 
skäggman
Mitt skägg och ja’ vi är bra 
och vi ska alltid va 
Tillsammans

För en ullig gullig 
skäggman
Är ej en ullig lullig 
skäggman
Om han skiljs från sitt 
skägg, blir ett drägg
Som en helt vanlig lekman
Tur jag är en skäggman!

Ansiktsbehåring
Det är Guds gåva det 
minsann
För detta skägg så många 
saker kan
Tupera, fläta, färga eller gör
till fågelbo
Fråga bara Gandalf om ni 
mig inte tro

Han är en skäggman
Jag är en ullig gullig 
skäggman
En krullig lullig gullig 
skäggman
Mitt skägg och ja’ vi är bra 
och vi ska alltid va 
Tillsammans
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Men mäster ta dig samman 
Ditt skägg kan bli vår död
Med skägg överallt kommer
vi få andningsnöd
Jag är en skäggman 
en skäggman

Jag är en ullig gullig 
skäggman
En krullig lullig gullig 
skäggman
Mitt skägg och ja’ vi är bra 
och vi ska alltid va 
Tillsammans

För en ullig gullig 
skäggman
Är ej en ullig lullig 
skäggman
Om han skiljs från sitt 
skägg, blir ett drägg
Tur jag är en skäggman!

11. Störta Tristred 
Melodi: Candyman 

Nu kommer galenskaperna 
snart få ett slut
Vi skickar denna tönt med 
huvet före ut
Han måste bort, Camelots 
blindtarm
(Han) är barnslig, ful som 
få och han saknar charm
Han ska få minsann, denna 
grymma man
Han ska röjas undan, inget 
kan gå snett
Vill se hans huvud uppe på 
ett spett

Oh yeah..

Ni kanske undrar varför vi 
agerar först nu
Vår anledning är så simpel 
ju:
Inte förrän nu har vi fått en 
dryck
Som kan sarga våran fiende 
med eftertryck

Han ska få minsann, denna 
grymma man
Han ska röjas undan, inget 
kan gå snett
Vill se hans huvud uppe på 
ett spett

Snart är hans tid förbi, en 
ljuvlig tragedi
Han ska röjas undan på ett 
lurigt sätt
Det här känns faktiskt 
nästan lite lätt 
Woo yeah

Kanske ska vi ändå tänka 
om och nytt
Vad sägs om giljotin eller 
en prickskytt?
Nä då dör han alltför fort!
Han ska lida stort för allt 
han gjort

Döda han, mörda han, slå 
ihjäl han
Dags för spö, säg adjö
Skålla han, tysta han, dränk 
han i en spann

Nu så ska han dö!

Han ska få minsann, denna 
grymma man
Han ska röjas undan, inget 
kan gå snett
Vill se hans huvud uppe på 
ett spett
(Snart) är hans tid förbi, 
(en) ljuvlig tragedi

Han ska röjas undan på ett 
lurigt sätt
En trolldryck är säkrare än 
rysk roulett!
Vår plan är komplett!

12. Slutlåt 
Melodi: Knights of the round 
table 

Vi har roligt här i vår stad
Med spexarna i Var Glad
Vi hoppas ni precis som vi
Har visat varje tandrad
Nu är slutet nått, och allt är 
gott
I vår saga ifrån Camelot

Merlins skägg blev kapat
Och kungariket skapat
Ja nu fick vi en monarki
Vi sagan återskapat
Vi sjunger, dansar andfått
I vår saga ifrån Camelot

Vårt spex har nått finalen
Vi fann den helga graalen
Ett svärd på vift, sen drack 
han gift 
Direkt ifrån pokalen. 
Hur hög är inte moralen?
Vi ses ju på karnevalen!

Nu är slutet nått, och allt är 
gott
I vår saga ifrån Camelot
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