
Sydafrikavisa 13/2-4/3 2013

Melodi: Skånska slott och herresäten (om man inte vet hur den låter kan man gå in på 
youtube och knappa in titeln)

En visa om resor jag nu vill uppstämma
Och vissa små händelser i den inlemma
Den handlar förståss om vår Afrikatur
Och tonarten låter jag gå uti dur

Det börja i bushen ibland vilda djuren
Det gällde i jeepen att ha stora turen
Och många dom såg tidigt vild leopard
I vår jeep vi enbart såg trötter gepard

Men så fick vi syn på en flock utav Zebror
Giraffer, noshörningar, gnuer, impalor
Till slut fick vi också se ståtlig gigant
För framför oss stog där en stor elefant

När vi skulle lejonen fotografera
Dom smet in i bushen att där kopulera
En flock elefanter sig hotfullt uppför
Så Vera sa ”starta nu bilen och kör”

Vi bodde i tält men med dusch och med toa
Och utanför tältduken smådjuren hoa
Vi lagade grytor på glödande kol
Med sprayer vi också på myggor tog kål

Sen flög vi till Knysna vid sydliga kusten
Vi slappa och shoppa som vi hade lusten
Vi titta på strutsar och åkte dressin
Uti i droppstensgrottan var akustiken fin

Till Stellenbosch sedan vi fortsatte färden
Hotell Devon Valley nu blev nya värden
Vi provade viner och sen prova vi vin
Ja röda och vita blev vår medicin

Och efter vår orgie i gudarnas drycker
Vår buss mot Cape City sen sakta framrycker
Med linbana Taffelbergstoppen man når
Men blåser det mycket man inte det får

Att se haven mötas ut vid Goda hoppen
Det är väldigt häftigt det känns uti kroppen
Pingviner i mängder vi också har sett
Och märkliga växter dom växer här tätt



Ut till Robben Island vi också har farit
Där under lång tid Nelson M fånge varit
År nittiofyra när han blivit fri
Sydafrikas ledare han då fick bli

Vi åkt ut i spåren av Nelson Mandela
En man vars åsikter vi alla kan dela
En man som predikat om non aggression
Ja hos hela folket han skapat passion

Vi hört om dom svarta och bruna och vita
Sett kåkstäder som arkitekt ej setts rita
Vi sett stora villor och jätte mansion
Det råder nog ännu polarisation

Man bygger nu nytt för att slippa misären
Små hus i ett gytter på korsan och tvären
Men om du har pengar blir det bostadspaket
Med ytor som omgivs av elektiskt staket

De svarta och bruna har dåliga löner
Det räcker ej till deras döttrar och söner
För att dom hjälpa i handen det sticks
En peng eller sedel som blir deras dricks

Besöket i Langa ingav stora hoppet
Där framgick så tydligt att kört ej är loppet
Där fanns det stor glädje och stor framtidstro
Till utbildning satte man all sin tilltro

Det blivit en resa som vart variationsrik
Att jeepa i djungels var dock min personpik
Otaliga rätter och massor av vin
Det hela kan liknas vid euforin

För var gång som bussen vid vägen synts stoppa
Vi alla med ens hoppat av för att shoppa
Ja halsband och armband i trä och i plast
Har för varje stopp ständigt ökat vår last

Sydafrika alla vi tatt till vårt hjärta
Att nu landet lämna det framkallar smärta
Här är väldigt vackert, storslagen natur
Att njuta dess skönhet är stor sinekur

En grupp med så många behöver ju styras
Att så varit fallet det kan ju bedyras
Ja Madi, Deanna ni har lett våran färd
För styrning ochSharkie stor ära är värd



Letustogethersaluteourthree rangers
Youhave led usexcellently all whithoutdangers
Wethankyou so muchMadi, Sharkie, Deanna
We all hopetomeetyousometimesoonagain

Bo Rangmar


