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Side 2

S kal vi danse

"Skal vi danse" er det andet CD-udspil fra Mac P’sens. Det er dermed opfølgningen på "Før det er for sent" fra 1999, som siden er blevet flittigt spillet af både
Danmarks Radio og en lang række lokalradiostationer over hele landet.
Den bragte også Mac P’sens ud til nye spillesteder og nye dele af Danmark, hvor
orkesteret ikke tidligere havde spillet.
Med "Skal vi danse" er alt ved det gamle, og samtidig er der mange nye musikalske udspil. Mixet med det irsk/skotske, de danske tekster og lidt rock er bevaret.
H. C. Vartenberg og John Nørgaard er igen på banen med danske tekster, men
som noget nyt debuterer P’sen som tekstforfatter.

MacP’sens

I den rockede ende har blues-musikeren Michael Nadolny (bl.a. kendt fra Trouble
Cats og Mojo Hands) bidraget med et nummer, og så har en række nye orkestermedlemmer været med til at krydre det nye CD-udspil.
God fornøjelse med "Skal vi danse" – som også gerne skulle være en god lytteplade.

Århus, foråret 2001
Sponsorer:

Eigil
Bräuner
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Side 4

Tekst: P’sen/ Per Rohde Nielsen
Musik: Trad.

og når han kommer hjem
hvad nytter det at blive sur
så ska’ han sidde foran fjerneren
og ha’ en lur.
Omkvæd

Jæ har været på bodega
ja jæ’ er en festlig fyr
jæ’ var der fra i formiddags
åh sikke et postyr
først fik jeg mig en startpatron
så ti til husbehov
ind imellem otte skarpe
åh så bli’r man dejlig klog.
Øl og sprut er godt
Jæ’ drikker ikke vand
de sku’ jo gerne se
man er en rigtig mand
Øl og sprut er godt
Jæ’ drikker ikke vand
de sku’ jo gerne se
man er en rigtig mand.

Og med potensen går det sløjt
jæ’ fatter ikk’ en døjt
jæ’ drikker dagligt tred’ve pils
for at holde fanen højt
men lige meget hjælper det
jæ’ napper lige en snaps
og ser om det ka’ hjælpe
så jæ’ bli’r en smule vaks.
Omkvæd
Min læge han er efter mig
han si’r "du er for tyk"
du vejer 130 kilo du er ingen myg
nu må du tabe dig
den er jo helt katastrofal
det eneste der slår din vægt
det er dit levertal.
Omkvæd

En flok vi mødes her hver mor’n
det er en dejlig skik
der rafles, diskuteres
tv, bold og politik
vi er jo kompetente
ja vi kender alt til sagen
om ikke før så gør vi det
i hvert fald sidst på dagen.
Omkvæd

Og Skattevæsenet jagter mig
"kom til lommerne din sut"
de må ku’ se med afgifter
på smøger øl og sprut
det nytter ikke noget
at komme her og sig’ "betal"
jeg har da allerede lagt
de skillinger jeg skal.
Omkvæd

Min kone hun har smidt mig ud
hun fatter ikk’ en ski’
en mand ska’ sgu’ på værtshus
for at trives indeni
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Jeg har altid haft en masse gode venner
Så jeg ønsker bare at møde dem jeg kender
og at sidde som vi plejer
stille sammen om en bajer
Jeg har altid haft en masse gode venner
Men nu sidder de derhjemme for at se på
deres internet med damer uden BH
Så nu skal I alle vide
Jeg har fået en hjemmeside
Det er www.bajere.dk

www.bajere.dk

Tekst og musik: John Nørgaard og H. C. Vartenberg

P'sen kopi

Der er altid tid til rare drikkepauser
mens vi sidder der og glor i vores browser
Både øl og Tullamore
Både Netscape og Explorer
De er altid tid til rare drikkepauser
En MacPC stiller man da ikke te på
Så' det pæner' med en juleøl med sne på
Det får musen til at glide
på min nye hjemmeside
Det er www.bajere.dk
Så nu sidder vi og rafler pr. komputter
Vi er morfet til de rene cyber-sutter
Det kan være svært at tro dem
når de vinder over modem
Men vi sidder nu og rafler pr. komputter
Kig blot indenfor og vend din EDB-skrå
her er ingen chats med rollinger med ble på
Så nu er det vist på tide
Du får set min hjemmeside
Det er www.bajere.dk

8

9
CYAN, MAGENTA, YELLOW, SORT

P'sen kopi

24/06/01

18:12

Side 10

S kal vi danse
1. All Around My Hat (02:56)
(Trad. Peermusic (UK) Ltd.)
2. Bodega Bumsen (04:00)
(Tekst: P’sen/ Per Rohde Nielsen. Musik: Trad.)
3. Rose skal vi danse (03:25)
(Musik: Erik Grip. Tekst: Peter Abrahamsen)
4. On the Cover of the Rolling Stone (02:44)
(Shel Silverstein/Buck Owens. Evil Eye Music Inc.)
5. Wild Rover (02:43)
(Trad.)
6. www.bajere.dk (01:56)
(Musik: H. C. Vartenberg. Tekst: John Nørgaard)
7. That’s Allright Mamma (02:54)
(Arthur Crudrup. Hill And Range Songs Inc.)
8. Fields of Athenrye (03:56)
(Peter Henry Mooney. Celtic Songs )
9. Walk Right In (02:27)
(Gus Cannon, Hosea Woods, Willard Hooker Svanoe og Erik Darling.
Peer International Corp.)
10. Star of the County Down (02:13)
(Trad.)
11. Hvem har lånt min gamle hat (02:50)
(Tekst: H. C. Vartenberg & John Nørgaard. Musik: Trad. Skiffle)
12. Ain’t that a Cruel World (02:50)
(Tekst og musik: Michael Nadolny)
13. Amazing Grace (03:22)
(Tekst: John Newton 1807. Musik: Trad.)
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Mac P’sens

Medvirkende musikere på CD’en "Skal vi danse"
P’sen/Per Rohde Nielsen, vokal
Peter Egsmark, guitar og vokal
Eigil Bräuner, harmonika
Lars Borup, elbas og vokal
Jan Locht, trommer og vokal
Mads Fogt, elguitar
Ulrik Bust, tenorsaxofon
Ole Kobbelgaard, trompet
Michael Kiørboe, 5-strenget banjo
Kim Sørensen, banjo og mandola
Indspillet hos Kaspar Vorbeck, Future Force Audio
Cover design: Flemming Sørensen
Foto: Henrik Normann
Repro: Bertram Lange
Tegning: Mogens Schou Christiansen
Hjemmeside: www.macpsens.dk
Udgivet af forlaget INTERMUSIC, Ellebjergvej 23,8240 Risskov
Tlf. (+45) 86 17 03 99. Homepage: www.intermusic.dk
CD’en er udgivet i samarbejde med og med støtte fra:
Ceres Bryggerierne og Super Best, Vesterbro Torv, Århus
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Side 12

S kal vi
danse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

All Around My Hat 02:56
Bodega Bumsen 04:00
Rose skal vi danse 03:25
On the Cover of the Rolling Stone 02:44
Wild Rover 02:43
www.bajere.dk 01:56
That’s Allright Mamma 02:54
Fields of Athenrye 03:56
Walk Right In 02:27
Star of the County Down 02:13
Hvem har lånt min gamle hat 02:50
Ain’t that a Cruel World 02:50
Amazing Grace 03:22

C & P 2001 Intermusic

12

