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BÅTLÅT 

Det var en båt som sa till en annan "va du va stilig.  
Vi borde borda varann - Gjorda för varann  
och köla lite grann - Som bara båtar kan." 
 
Andra båten sa "klart att jag vill va med och kryssa 
Kyssa din stiliga för - I en stillsam slör 
Vi varann förför - Som bara båtar gör." 
 
"Och när det blir lä - Ja, då kan vi klä av oss seglen 
Ligga en stund vid en boj - Skepp o'hoj 
Gnida vår fernissa lite grann och fnissa - Kasta ett ankar 
Bli lite vågade, ha lite skoj - Oj, oj, oj!" 
 
"Och hur vi sedan få - En och kanske två egna små jollar 
Jollrande efter på släp - I ett navelrep 
E en hemlighet - Som bara båtar vet" 
 
"Vi kan lägga till I äktenskapets hamn - Vid en brygga 
Bygga ett båthus som vi kunde ligga I 
Och tjära ner varann - Som bara båtar kan" 
Som bara båtar kan 
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ATT ANGÖRA EN BRYGGA 

Åh, ni fantastiska män 
som vet hur man angör en brygga 
Ni som med solbarkad hand håller skotet i spänn  
Ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga 
 
Som vet hur man splitsar ett tåg  
Som finner er kurs genom natten 
Ni som för båten i hamn över svallande våg  
Ni män som vet allt om vatten 
 
Ack, den som kunde brassa en märs,  
göra ett slag, snöra ett stag 
Ack, den som kunde akter om tvärs  
slöra en sommardag 
 
Åh, ni fantastiska män 
som haven bebo och bebygga 
Finns någon skönare konst här i livet än den  
att angöra rätt en brygga 
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ALLT JAG BEHÖVER NU 

Allt jag behöver nu är tid - Tid att komma över dig  
Tid att samla ihop - Det som är kvar av mig 
 
Och allt jag behöver nu är lugn och ro  
Att hitta en plats nånstans 
Där jag kan sätta ett frö - Som kan få gro 
 
Allt jag behöver nu är att hitta mig själv igen  
Det kommer kanske inte att bli lätt 
Men jag vet inget annat sätt, så låt mig va 
 
Så om du ser dig som en vän kom inte hit igen  
Du gör bara saker värre än de är 
Och till och med du borde kunna se 
Att allt jag behöver nu - är att få vara ifred 
 
Och huset ser så tomt ut - Nu när dina saker är borta  
Men tack gode gud i alla fall 
För att nätterna är så korta  
För det är svårt att somna, 
Och det är svårt att vakna ensam 
 
Folk frågar hur du mår - Och jag hittar på något svar  
Och av de vänner som vi umgicks med 
Finns det inte många kvar 
Och det är svårt nog att hålla kontakten- Med dom jag har 
 
Allt jag behöver nu är… 
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BALLADEN OM FREDRIK ÅKARE OCH CECILIA LIND 

Från Öckerö loge hörs dragspel och bas  
och fullmånen lyser som var den av glas  
Där dansar Fredrik Åkare kind emot kind  
med lilla fröken Cecilia Lind 
 
Hon dansar och blundar så nära intill  
Hon följer i dansen precis vart han vill  
Han för och hon följer lätt som en vind  
Men säg varför rodnar Cecilia Lind 
 
Säg var det för det Fredrik Åkare sa  
Du doftar så gott och du dansar så bra  
Din midja är smal och barmen är trind  
Vad du är vacker, Cecilia Lind 
 
Men dansen tog slut och vart skulle dom gå  
Dom bodde så nära varandra ändå 
Till slut kom dom fram till Cecilias grind  
Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia Lind 
 
Vet hut Fredrik Åkare, skäms gamla karln  
Cecilia Lind är ju bara ett barn 
Ren som en blomma, skygg som en hind  
Jag fyller snart sjutton, sa Cecilia Lind 
 
Och stjärnorna vandra och timmarna fly  
Och Fredrik är gammal, men månen är ny  
Ja, Fredrik är gammal men kärlek är blind  
Åh, kyss mig igen, sa Cecilia Lind 



 

 

6 

BRA VIBRATIONER 

Var har du varit någonstans? 
Jag vet ju att du fanns - Innan jag fick se dig  
Visst fanns det andra i mitt liv 
Men mer än tidsfördriv - Det kunde ingen ge mig  
Men idag känner jag - Något som jag aldrig känt  
Jag kan se att det är nåt som hänt 
 
Du ger mig bra vibrationer  
Varje gång du tar min hand i din  
Och varje gång du ler  
Så får jag bra vibrationer  
Som kan leda till nåt mycket mer  
Och jag tror kärleken är på väg  
Med stora steg  
 
Vi möttes bara härom dan 
Men jag har blivit van - Att ha dig i min närhet  
Fast du är mera än en vän 
Är det för tidigt än - Att kalla det för kärlek  
Och vi har mycket kvar - Vi har bara börjat nu  
Men i natt vet jag att det är du 
 
Som ger mig bra vibrationer  
Varje gång du tar min hand i din  
Och varje gång du ler  
Så får jag bra vibrationer  
Som kan leda till nåt mycket mer  
Och jag tror kärleken är på väg  
Med stora steg  
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Att det kan bli problem har jag fått lära mig  
Om man är snabb att säga 'ja' 
Men det är faktiskt ganska svårt att säga 'nej'  
När det är dig jag vill ha 
 
Du ger mig bra vibrationer  
Varje gång du tar min hand i din  
Och varje gång du ler  
Så får jag bra vibrationer  
Som kan leda till nåt mycket mer  
Och jag tror kärleken är på väg  
Med stora steg  
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BREVET FRÅN KOLONIEN 

Hejsan morsan Hejsan stabben!  
Här är brev från älsklingsgrabben.  
Vi har kul på kolonien, 
vi bor 28 gangstergrabbar i en 
 
Stor barack med massa sängar.  
Kan ni skicka mera pengar? 
För det vore en god gärning 
Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. 
 
Här är roligt vill jag lova 
Fastän lite svårt att sova  
Killen som har sängen över mig 
Han vaknar inte han när han behöver nej. 
 
Jag har tappat två framtänder  
för jag skulle gå på händer  
när vi lattjade charader 
så när morsan nu får se mig får hon spader. 
 
Ute i skogen finns baciller  
men min kompis han har piller  
som han köpt utav en ful typ, 
och om man äter dom blir man en jättekul typ. 
 
Jag är inte rädd för spöken 
Och min kompis han har kröken  
Som han gjort utav potatis 
Och den säljer han i baracken nästan gratis 
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Våran fröken är försvunnen  
Hon har dränkt sig uti brunnen  
För en morgon blev hon galen 
För vi släppte ut en huggorm i matsalen 
 
Föreståndaren han har farit  
han blir aldrig var han varit,  
för polisen kom och tog hand 
om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. 
 
Ute i skogen finns det rådjur,  
i baracken finns det smådjur  
och min bäste kompis Tage 
han har en liten fickkniv inuti sin mage. 
 
Honom ska dom operera,  
ja nu vet jag inge mera 
kram och kyss och hjärtligt tack sen, 
men nu ska vi ut och bränna grannbaracken! 
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CAROLAMEDLEY 

Mamma hon säger stanna hemma ikväll  
Du var ju faktiskt ute igår 
Pappa, han säger jämt att mamma har rätt  
Men det är nåt dom inte förstår 
Jag sitter på mitt rum och drömmer mig bort  
När Tommy visslar utanför- Han säger: 
 
“Hey Mickey, Mickey Hey - Mickey Du är helt ok –  
 Hey Mickey – Hey Mickey” 
 
Tommy tycker om mig och jag vet att det är sant  
Det finns ingen annan som får mig o känna likadant  
Tommy tycker om mig och fast han är nonchalant  
Är han den jag gillar, och han känner likadant - Det är sant  
 
Främling, vad döljer du för mig i dina mörka ögon  
En svag nyans av ljus nånstans men ändå 
En främling, så känner jag för dig  
Jag ber dig låt mig få veta 
Vem vill du vara kan du förklara det för mig? 
 
Som Mona Lisa har sitt leende  
Så gömmer också du en hemlighet  
Stjärnor jag ser dom vill gärna ta ner nå'n till dig  
Där bortom himlen finns en evighet  
Om du vill upptäcka den här med mig  
Ta första stegen och visa mig vägen i kväll  
En känsla och jag litar på den  
Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen  
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Jag har aldrig slutat tro 
Att efter varje natt väntar gryningen  
Fast jag inte kan förstå 
Så finns det tid för skratt när jag börjar om igen 
 
Känner doften från en stilla ocean  
Plötsligt står jag i en levande orkan 
 
Jag är fångad av en stormvind  
Fast för dig - Ingenting kan hindra mig  
När det blåser i mitt hjärta 
Fångad av en stormvind  
Natt och dag - Här finns bara du och jag  
Och det ljus som himlen lämnat kvar 
 
Det är dags att ge sig av 
För stunder som har flytt kommer aldrig mer  
Reser ut på öppet hav 
Där allting blir som nytt i den framtid som du ger 
 
Utan saknad lämnar jag min trygga hamn  
Fri men ändå bunden till en öppen famn 
 
Jag är fångad av en stormvind…  
  
Vi går tillsammans - Förenad av kärlekens band  
Min längtan vaknar 
När du ler och räcker mig din hand 
 
Jag är fångad av en stormvind… 
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DANSEN PÅ SUNNANÖ 

Där går en dans på Sunnanö, där dansar Rönnerdahl, med lilla 
Eva Liljebäck på pensionatets bal 
och genom fönstren strömmar in från sommarnatten sval, Doft 
av syrener och jasmin i pensionatets sal 
Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal 
 
Och lilla Evas arm är rund och fräknig hennes hy, 
och röd som smultron hennes mun och klänningen är ny. 
”Herr Rönnerdahl, det är ju Ni som tar vem Ni vill ha,  
bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört, haha!  
bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört, haha!” 
 
”Att ta är inte min musik, nej fröken, men att ge.  
Jag slösar men är ändå rik så länge jag kan se.” 
”Vad ser Ni då, herr Rönnerdahl, kanske min nya kjol?” 
”Ja, den och kanske något mer. Ta hit en bra fiol! 
Ja, den och kanske något mer. Ta hit en bra fiol!” 
 
Det går en dans på Sunnanö till Rönnerdahls fiol, 
där dansar vågor, dansar vind och snön som föll i fjol.  
Den virvlar där, där går ett brus igenom park och sal.  
Och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal.  
Och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal. 
 
Och lilla Eva dansar ut med fänrik Rosenberg 
och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg. 
Men Rönnerdahl är blek och skön och spelar som en gud,  
och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud. 
och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud.  
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DEIRDES SAMBA 

Varje kväll vid åttatiden går jag stigen nerför berget  
Och så hoppar jag på bussen som går till Copacabana Jag 
har badat, jag duschat, luktar gott om hela kroppen Och så 
börjar jag gå, - Och jag tål att tittas på 
 
Dansa samba med mig. 
Ay, ay ay ay - Jag e' bra, - Jag e' bra  
Har du tid och pengar så köper du min samba  
Har du tid och pengar så köper du min samba  
 
Går man på Copacabana har man havet till vänster 
Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter Ser 
dom ut att vilja dansa får dom köpa min samba 
Den som prutar får gå - För jag tål att tittas på 
 
Dansa samba med mig…  
 
Vill du lära dej min samba under månen, på stranden?  
Jag kan vissla melodien med två snäckskal slår jag takten Och 
om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe Det är 
förbjudet - jovisst, men hotell är så väldigt trist 
 
Dansa samba med mig…  
 
Mellan Praia de Flamengo och det fagra Ipanema  
Finns de rikas heta stränder men dom fattiga I Rio  
Bor högt över alla andra, högsta berget bor jag på 
Vinden svalkar solen bränns där finns sorg som inte känns 
 
Dansa samba med mig… 
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DET BÖRJAR VERKA KÄRLEK 

I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna  
När dom skulle ha ett party 
Sen satt ja en hel kväll och konverserade  
Med din mamma å var artig 
 
Det börjar verka kärlek banne mig  
Sånt som man ser på bio tänka sig  
Jag är väl misstänksam men tanken sticker fram  
Men för all del jag kan ha fel  
 
I går kväll gick jag med dig på en snyftare  
Fast jag ville gå på pangpang 
Och sen så satt ja å hörde på en stråkkvartett  
Jag som bara gillar dangdang 
 
Det börjar verka kärlek banne mig  
Sånt står i böckerna ja tänka sig  
Jag fattar ingenting jag är väl lite ding  
Så för all del jag kan ha fel  
 
I morse sjöng jag när jag borstade tänderna  
Och sen så fick jag arbetsdille 
Sen ringde jag till dig om inte någonting alls  
Bara för jag plötsligt ville 
 
Det börjar verka kärlek banne mig  
Sånt där som händer andra tänka sig  
Det mesta pekar på att jag är kär å så  
Men för all del jag kan ha fel  
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DET GÅTFULLA FOLKET 

Barn är ett folk och de bor i ett främmande land,  
detta land är ett regn och en pöl 
Över den pölen går pojkarnas båtar ibland  
och de glider så fint utan köl 
Där går en flicka som samlar på stenar, hon har en miljon Kungen av 
träd sitter stilla bland grenar i trädkungens tron Där går en pojke som 
skrattar åt snö 
Där går en flicka som gjorde en ö av femton kuddar  
Där går en pojke och allting blir glass som han snuddar Alla är barn 
och de tillhör det gåtfulla folket 
 
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land,  
detta land är en äng och en vind 
Där finner kanske en pojke ett nytt Samarkand  
och far bort på en svängande grind 
Där går en flicka som sjunger om kottar, själv äger hon två Där vid ett 
plank står en pojke och klottrar att jorden är blå Där går en pojke som 
blev indian 
Där, där går kungen av skugga runt stan och skuggar bovar  
Och där fann en flicka en festlig grimas som hon provar Alla är barn 
och de tillhör det gåtfulla folket 
 
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land,  
detta land är en gård och ett skjul 
Där sker det farliga tågöverfallet ibland,  
vackra kvällar när månen är gul 
Där går en pojke och gissar på bilar, själv vinner han jämt Fåglarnas 
sånger i olika stilar är magiska skämt 
Där blir en värdelös sak till en skatt 
Där, där blir sängar till fartyg en natt och går till månen  
Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem 
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket  
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DET GÖR ONT 

Och alla omkring dom märker ingenting 
 
Finns de nått mer o säga - Säg finns det nånting mer  
Jag var väl ingen ängel - Jag förnekar inte de 
Men nu när det är över - Så finns du överallt - Ååh! 
 
Ont, Det gör ont men det går 
Det gör ont en stund på natten - Men inget på dan  
Du vet att det gör ont, Det gör ont men ändå 
Jag har klarat mig rätt länge - Jag börjar bli van  
Och alla omkring dom märker ingenting 
Det gör ont, så ont 
 
Här finns så många minnen - Allt vi gjort i våra dar  
Fattiga o rika - Det finns väl många minnen kvar 
Men om jag kunde glömma - Då kunde jag bli fri - Ååh 
 
Ont, Det gör ont men det går 
Det gör ont en stund på natten - Men inget på dan  
Du vet att det gör ont, Det gör ont men ändå 
Jag har klarat mig rätt länge, Jag börjar bli van  
Och alla omkring dom märker ingenting 
Det gör ont - Ååh 
 
De sista jag behöver - Är flera minnen utav dig  
Men nu när det är över  
Ååh - Då finns du överallt 
 
  



 

 

17 

Ont, Det gör ont men det går 
Det gör ont en stund på natten - Men inget på dan  
Du vet att det gör ont, Det gör ont men ändå 
Jag har klarat mig rätt länge, Jag börjar bli van  
Och alla omkring dom märker ingenting 
Det gör ont 
 
 

DRÖMMEN OM ELIN 

Vad jag drömt om dig 
lilla Elin, mjuk som sommarns vind 
söt som sockerstrut med brun och fjunig kind.  
Under alla år har jag burit med mig drömmen,  
Drömmen om Elin leende under en lind. 
 
Vad min dröm är skön 
där är du så ung och varm och ljus.  
Solen i ditt hår, ett avsked vid ditt hus. 
I min ensamhet, vänder jag tillbaks till drömmen,  
Drömmen om Elin, barbent i tunn sommarblus. 
 
Elin, i min dröm 
går ditt skratt mot skyn som en ballong.  
Du far i min famn och vinden drar en sång. 
Det blev aldrig vi, men jag drömmer ändå drömmen,  
Drömmen om Elin och om en sommar en gång 
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DU ÄR MIN MAN 

Du är min man - och jag vet du gör så gott du kan  
Fast du inte tycker att du räcker till 
Men du får tycka vad du vill 
Jag älskar dig - och jag ber du måste tro på mig  
Det betyder allt att vi två har varann - Du är min man. 
 
Jag vet hur jag får dig att glömma, så bara nuet spelar roll  
Så att du skrattar igen, och slutar att döma  
dig själv för en stund och vågar drömma  
 
Och om den bistra verkligheten är mer än du kan ta just nu  
Så låt mig hjälpa dig då, att svälja förtreten  
För mig finns det bara du  
 
Du är min man - och jag vet du gör så gott du kan  
Fast du inte tycker att du räcker till 
Men du får tycka vad du vill 
Jag älskar dig - och jag ber du måste tro på mig  
Det betyder allt att vi två har varann - Du är min man. 
 
Och om den bittra hopplösheten, har slagit rot hos dig just nu 
Så låt mig hjälpa dig då, att svälja förtreten  
För mig finns det bara du  
 
Du är min man, - och jag vet du gör så gott du kan  
Fast du inte tycker att du räcker till 
Men du får tycka vad du vill 
Jag älskar dig, och jag ber du måste tro på mig  
Det betyder allt att vi två har varann - Du är min man min man!  
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EIFFELTORNET 

Jag såg i tidningen - Att nu finns det en chans 
För mig att åka billigt utomlands. 
Det är bra för mig, Men synd om dig  
 
För om jag ser dig le, - Mot nån annan kis, 
Tar jag planet till Paris 
Jag bor på hotell - För en kväll, skyll dig själv! 
 
Jag tänker hoppa, ner från Eiffeltornet 
Om du sviker mig 
För jag ska hämnas, om jag lämnas 
Ensam utan dig. 
Mm, jag hoppar, ner från Eiffeltornet 
Om du lurar mig, 
Men jag hoppas att jag stoppas 
I hissen upp av dig. 
 
Det är väl ganska klart, - Att du är populär. 
Men det ställer bara till besvär. 
Jag blir förbisedd, vilseledd  
Du vet att jag begär - en liten bagatell, 
Jag vill ha dig för mig själv. 
Var beredd på allt, och framför allt - Ta det kallt 
 
Jag tänker hoppa, ner från Eiffeltornet, 
Om du sviker mig. 
För jag… 
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EN GÅNG JAG SEGLAR I HAMN 

Liten blir stor - Drömmer och tror kommer du snart till mig? 
Rosende kind - Kommer en vind  
För den mig hem till dig. 
 
Oh, en gång jag seglar i hamn en gång är du i min famn 
en gång berättas, min vän 
sagan om den - som kommer igen. 
En gång i drömmarnas land vandrar vi två hand i hand 
en gång, min älskling, kommer jag hem till dig. 
 
Blågröna svall, tång och korall - Lurar inunder mig, 
Men ovanför - stjärnorna hör 
Sången jag skrev till dig. 
 
Oh, en gång jag seglar i hamn en gång är du i min famn 
en gång berättas, min vän 
sagan om den - som kommer igen. 
En gång i drömmarnas land vandrar vi två hand i hand 
en gång, min älskling, kommer jag hem till dig. 
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EN KVÄLL I JUNI 

Ja, det var en kväll i juni, då när sommar’n är som bäst.  
Hon dansade för morfar, som hon gillar allra mest. 
Hennes morfar satt och nynna, på en sommarmelodi. 
Plötsligt spratt det till i gubben, han blev ung och han blev fri... 
 
Han tog av sig sin kavaj - sparka av sig båda skorna 
och så spotta han ut snuset - sa: Min sköna, får jag lov!  
Hon var vacker, han var stolt - rak i ryggen som en fura. 
Det var sommar, det var glädje -och dom skrattade och sjöng.  
 
La la la la... 
 
Så mindes han och sa: 
Ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du,  
när hon dansade i gräset likadant som du gör nu. 
Hennes hår var blekt av solen, hennes mun var smultronröd. 
Hon var ljuv liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd... 
 
Så jag tog av mig min kavaj - sparka av mig båda skorna och 
så spotta jag ut snuset, - sa: Min sköna, får jag lov?  
Hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura. 
Det var sommar det var glädje och vi skrattade och sjöng.  
 
La la la la... 
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ENGELSKA FLOTTAN 

Ada har legat med papiljotter i natt och satt extra rött på 
kinden. 
Hon vart och hämtat sin lilla ljusblåa hatt ur en påse uppå 
vinden. 
Beda har köpt sig en känning på Grand Bazar ryggen är 
nästan bar, prislappen sitter kvar. Bägge har tisslat och tasslat 
mest hela dan. 
Ja, vad är det som viskas på stan? Jo: 
 
Engelska flottan har siktats vid Vinga!  
Oh boy, oh boy, oh boy 
Tusen små sailors som vi ska betvinga.  
Oh boy, oh boy, oh boy. 
Då ska vi fröjdas på Liseberg. Med Charlie, Bill och Tom 
Dom sätter alltid en särskild färg  
Och språket, ja det klarar dom. 
Tänk att få segla med engelsk konvoj  
Oh boy, oh boy, oh boy. 
 
Kålle och Arthur har fått en svår konkurrens  
Dom verkar litet sura. 
Dom har försökt men har inte fått någon chans.  
Dom kan gärna gå och tjura 
Ada har lärt sig ett klingande käckt: ”Hello!”  
Skillnad på ”yes” och ”no” språkkunnig må ni tro. 
Hon ifrån ”Blåjackor” sett hur man bär sig åt  
när man umgås med pojkar i båt. Ja: 
 
 
 



 

 

23 

Engelska flottan har siktats vid Vinga  
Oh boy, oh boy, oh boy. 
Tusen små sailors som vi ska betvinga.  
Oh boy, oh boy, oh boy. 
I berg- och dalbanan får man dem så nära må ni tro. 
Sen fram på natten så följs man hem. och hör det ljuva ”I love 
you”. ”Medge”, sa Beda, ”att detta är skoj”.  
Oh boy, oh boy, oh boy. 
 
Allt har en ände och även flottans besök och en dag de lättar 
ankar. 
Då fälls det tårar i syfabriker och kök och blir plats för dystra 
tankar. 
Kramande par bakom skjul dom säger ”Smack” ”Lova att 
komma back!” 
”Thank you my darling”. - ”Tack!” 
Ada har fått sig ett minne att vårda om, polyfoto på sej och 
Tom. Ja: 
 
Engelska flottan den stävar mot Vinga.  
Oh boy, oh boy, oh boy. 
Tusen små sailors som vi sökt betvinga.  
Oh, boy, oh boy, oh boy. 
Livet är åter en jämmerdal när lyckan tagit slut. 
Undrar om jag vågar ringa Kal och fråga om vi ska gå ut. Toms 
polyfoto är fäst vid min koj. 
Oh boy, oh boy, oh boy 
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EN STUND PÅ JORDEN 

Jag såg hur vi var stjärnor som landat i havet  
När vi tog första stegen ifrån oceanen 
Det slog mig den gången 
När vi vadade fram genom vattnet 
 
Jag la mig på marken och tackade himlen 
Att vi fick stiga på land att vi fick känna på sanden  
Nu kan vi säga att vi har varit på jorden 
 
Ja, jag var där 
hur underbart var det - hur underbart var inte det  
Jag var nära, jag var nära, - jag var nära, jag var där 
 
En stund på jorden, - en stund på jorden 
Jag var nära, jag var nära, - jag var nära, jag var där  
En stund på jorden, en stund på jorden 
 
Jag vann över bergen jag delade på havet 
Jag var den starkaste av oss 
men den svagaste ändå 
 
Jag fick hålla dig i handen när du fick lämna dina drömmar och 
försonas sen med tiden 
jag fick se dig tacka livet trots allt Nu kan vi säga 
att vi har varit på jorden  
 
Säga, jag var där… 
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ETT GLAS ÖL 

När man ser på hur barn´a växer upp och står i,  
kan man undra om barn´a nånsin får det som vi?  
Om det finns jobb, om det finns mat  
om det är drägligt där dom bor,  
finns det får och kor och vatten och luft?  
 
Kan dom sola sig gratis, finns det blommor och blad?  
Har dom fläsk och potatis, kan dom ta sig ett bad? Framtiden 
verkar dyster när man grubblar över ett glas öl Men man 
hoppas att barn'a ändå får ett glas öl.  
 
Ha det bra i värmen på en Sarakrog.  
Rosenrött och himmelsblått ska det va.  
Vårt liv är inte bara knog. Öl är till exempel gott.  
 
När man ser på hur barn´a växer upp och står i,  
kan man undra om barn´a nånsin får det som vi?  
Om det finns jobb, om det finns mat  
om det är drägligt där dom bor, finns det får och kor och 
vatten och luft?  
 
Får dom döttrar och söner, har dom dragspel och vals, Har 
dom kvar bruna bönor, har dom någonting alls? Framtiden 
verkar dyster när man grubblar över ett glas öl Men man 
hoppas att barna ändå får ett glas öl! 
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FATTIG BONDDRÄNG 

Jag är fattig bonddräng men jag lever ändå.  
Dagar går och kommer medan jag knogar på.  
Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär,  
går bak mina oxar hojtar visslar och svär. 
 
Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus, 
och när lördan kommer vill jag ta mig ett rus. 
Sen när jag blitt livad, vill jag tampas och slåss,  
vila hos en flicka vill jag också förstås. 
 
Sen så kommer söndan och då vill våran präst,  
att jag ska i körkan men då sover jag mest. 
Prästen kan väl sova hela måndagen men  
för en fattig bonddräng börjar knoget igen. 
 
Så går hela veckan alla dagar och år, 
jag går med min lie och jag plöjer och sår.  
Jag kör mina oxar och jag hässjar mitt hö, 
harvar, gnor och trälar, och till sist ska jag dö. 
 
Står där, fattig bonddräng, invid himmelens port,  
Lite rädd och ledsen för de synder jag gjort. 
Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss.  
Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. 
 
Men då säger Herren: Fattig bonddräng, kom hit!  
Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. 
Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här.  
Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. 
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Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud,  
Och sen klär han på mig den mest snövita skrud.  
Nu du, säger Herren är ditt arbete slut. 
Nu du, fattig bonddräng nu får du vila ut. 
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FRITIOF OCH CARMENCITA 

Samborombon, en liten by förutan gata,  
den ligger inte långt från Rio de la Plata,  
nästan i kanten av den blåa Atlanten 
och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil,  
dit kom jag ridande en afton i april, 
för jag ville dansa tango. 
 
Dragspel, fiol och mandolin 
hördes från krogen och i salen steg jag in, 
där på bänken i mantilj och med en ros vid sin barm  
satt den bedårande lilla Carmencita. 
Mamman, värdinnan satt i vrån, 
hon tog mitt ridspö, min pistol och min manton.  
Jag bjöd upp och Carmencita sa: 
'Si gracias señor. Vamos á bailár este tango.' 
 
Carmencita lilla vän, håller du utav mig än?  
Får jag tala med din pappa och din mamma,  
jag vill gifta mig med dig, Carmencita! 
Nej, don Fritiof Andersson, kom ej till Samborombon,  
om ni hyser andra planer när det gäller mig,  
än att dansa tango.  
  
Ack, Carmencita gör mig inte så besviken,  
Jag tänker skaffa mig ett jobb här i butiken,  
Sköta mig noga, bara spara och knoga 
inte spela och dricka, men bara älska dig.  
Säg, Carmencita, det är ändå blott med mig,  
säg, som du vill dansa tango. 
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Nej Fritiof, ni förstår musik,  
men jag tror inte ni kan stå i en butik  
och förresten sa min pappa just idag att han visste,  
vem som snart skulle fria till hans dotter.  
En som har tjugotusen kor,  
och en estancia som är förfärligt stor.  
Han har prisbelönta tjurar,  
han har oxar, kor och svin  
och han dansar underbar tango. 
 
Carmencita, lilla vän, akta dig för rika män! 
Lyckan den bor ej i oxar eller kor 
och den kan heller inte köpas för pengar.  
Men min kärlek gör dig rik, 
skaffa mig ett jobb i er butik. 
Och när vi blir gifta söta ungar skall vi få,  
som kan dansa tango. 
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FRÖKEN FRÄKEN 

Jag har sett Miss Grekland. Jag har sett Miss Kina.  
Nästan alla världens vackra Misser har jag mött. 
Och jag tyckte alla sköna var och fina.  
Men när jag kom hem till Värmland,  
mötte jag en Värmlandsjänta 
och hon är för mej det allra sötaste bland sött. 
 
Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken  
blev Miss Värmland nu i år.   
Alla Värmlandspulsar slår när hon genom staden går.  
Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken   
hon är blond som ängens råg,  
vackrast utav alla flickorna jag såg.  
 
Hon ger bilden av det sköna Värmeland  
och hon passar ej vid Medelhavets strand. 
Hon med sjöarna och skogarna skall vandra hand i hand. 
Och som Karlsta sola skiner hon så glatt  
och hon lockar oss till kärleksfulla skratt. 
Hon är flickan jag beundrar mest och Ni skall veta att: 
 
Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken  
blev Miss Värmland nu i år.   
Alla Värmlandspulsar slår när hon genom staden går.  
Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken 
hon är blond som ängens råg,  
vackrast utav alla flickorna jag såg.  
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FÖR KÄRLEKENS SKULL 

Utanför fönstret slår våren ut,  
marken blir grön igen.  
Allt som var dött, väcks till liv, det kan också vi… 
Så länge vi andas. 
 
Ute till havs styr en fiskebåt, längs en fri horisont. 
Den gungar så tryggt in mot hamn, som jag i din famn… Så 
länge vi älskar. 
 
Det är för oss solen går opp 
lyser som guld för kärlekens skull  
Solen går upp, så oskuldsfull  
lyser på oss för kärlekens skull. 
 
Högt på ett berg står en katedral,  
och pekar upp mot skyn.  
Men det är för himlen i dig, och jorden i mig… 
Vi älskar varandra. 
 
Det är för oss solen går opp. 
Lyser som guld, för kärlekens skull  
Solen går upp, så oskuldsfull 
Lyser på oss för kärlekens skull. 
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GRÖNA SMÅ ÄPPLEN 

Innan jag är riktigt vaken, 
står hon lutad över sängen, säger ”hej”. 
Och så dricker vi vårt kaffe 
sedan barnen gått till skolan, och jag morgnat mig.  
Och hon tar min hand och kramar den, 
skrattar när hon ser hur trött jag är.  
Och så ler hon då hon kysser mig till avsked innan det till 
jobbet bär. 
 
Om det inte kärlek é, då vet jag bara de 
 
Gud gjorde ej gröna små äpplen,  
det finns inga hav, det finns inga öar i så fall.  
Då leker inga barn tafatt,  
då finns det inga glada skratt, då är solen kall.  
 
Gud gjorde ej gröna små äpplen,  
det finns inga berg och finns inga sjöar.  
Nej, tro mig på mitt ord:  
Om inte det är kärlek så,  
så finns det ingen sån att få på denna jord.  
 
Jag ringer till hennes jobb ibland, vet att hon har bråttom. 
Säg, kan du slita dig ifrån en stund och äta en bit mat? 
Och hon släpper allt för handen och möter mig på stan, och 
jag är sen förstås. 
Men hon väntar tåligt leende och säger överseende:  
Jag känner dig. 
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Om det inte kärlek é, då vet jag bara de 
 
Gud gjorde ej gröna små äpplen,  
det finns inga hav och finns inga öar i så fall.  
Då finns det ingen New York-smog  
och heller ingen London-fog, då är solen kall.  
 
Gud gjorde ej gröna små äpplen,  
det finns inga berg och finns inga sjöar.  
Nej, tro mig på mitt ord:  
Om inte det är kärlek så,  
så finns det ingen sån att få på denna jord 
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HIMLEN RUNT HÖRNET 

Så många människor omkring mig  
Utan varken mening eller mål  
Alltid nån som blir över 
Säg mig varför blir det alltid så 
 
Men nån där uppe måste ha sett mig 
Och tänkt att nu så är det väl ändå hennes tur 
 
Min tur att träffa nån som vet vad jag behöver 
Det verkar som mina ensamma dar - För alltid är över 
 
För jag har himlen runt hörnet En egen ängel i en säng  
Som om himlens alla små stjärnor  
Sjöng för mig, sjöng för dig  
I en underbar refräng  
Du är himlen runt hörnet för mig  
 
Och jag reste runt jorden 
Men du fanns här mitt framför mig  
Och Gud vet vad jag hade gjort och 
Hur jag hade mått om jag inte träffat dig 
 
Jag levde som ett rö för vinden 
Tog kärlek där jag fick den och dagen som den kom 
 
Men jag har dig nu som vet vad jag behöver 
Det verkar som mina ensamma dar - För alltid är över 
 
För jag har himlen runt hörnet… 
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HÄNDERNA MOT HIMLEN 

Tror du att du och jag kommer att ses igen? 
Tror du att du och jag, har en framtid tillsammans?  
Tror du att du och jag kommer att leva länge än? 
Det tror inte jag. 
 
Tror du att du och jag kommer att minnas den här kvällen?  
Tror du att du och jag kommer att drömma oss tillbaka? 
Tror du att vi kommer leva lyckliga i alla våra dar'?  
Även om vi aldrig mer ses. 
 
Händerna upp i luften.  
Pannan mot baren, nu spränger vi taket.  
Hamnar i himlen, där änglarna gråter.  
Stan är vaken, allt är förlåtet älskling!  
Händerna upp i luften.  
Vi ska bli fulla, livet är meningslöst. - Vem bryr sig?  
Natten är vacker, du är som natten.  
Och jag är en vinnare igen.  
  
Tror du att du och jag kommer att vinna det här racet? Tror du 
att du och jag har en chans mot alla andra? 
Jag önskar att jag kunde gå på någonting mer än bara 
känslan, av att allt redan är försent. 
 
Händerna upp i luften… 
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IDAS SOMMARVISA 

Du ska inte tro det blir sommar  
ifall inte nån sätter fart 
på sommarn och gör lite somrigt,  
då kommer blommorna snart. 
Jag gör så att blommorna blommar,  
jag gör hela kohagen grön, 
och nu så har sommaren kommit,  
för jag har just tagit bort snön. 
 
Jag gör mycket vatten i bäcken,  
så där så det hoppar och far. 
Jag gör fullt med svalor som flyger  
och myggor som svalorna tar. 
Jag gör löven nya på träden  
och små fågelbon här och där. 
Jag gör himlen vacker om kvällen,  
för jag gör den alldeles skär. 
 
Och smultron det gör jag åt barna  
för det tycker jag dom kan få, 
och andra små roliga saker  
som passar när barnen är små. 
Och jag gör så roliga ställen 
där barnen kan springa omkring  
då blir barna fulla med sommar  
och bena blir fulla med 
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INATT JAG DRÖMDE 

I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. 
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut 
 
Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i rad. 
Så skrev dom på ett konvolut och reste sig och sa: 
 
Det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, 
och ingen känner längre till det ordet militär. 
 
På gatorna drog folk omkring och drog från krog till krog, och 
alla drack varandra till och dansade och log. 
 
I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. 
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut 
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JAG HADE EN GÅNG EN BÅT 

Jag hade en gång en båt 
Med segel och ruff och köl 
Men det var för länge sen, så länge sen 
Svara mig du 
Var är den nu? 
Jag bara undrar... Var är den nu? 
 
Jag hade en gång en dröm 
Jag trodde att den var sann 
Så väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann 
Svara mig du 
Var är den nu? 
Jag bara undrar... Var är den nu? 
 
Det fanns en gång en soldat 
Han kysste sin mor farväl 
Han sa till sin flicka; du, jag kommer igen 
Svara mig du 
Var är han nu? 
Jag bara undrar... Var är han nu? 
 
Det fanns en gång en stad 
I parken där lekte barn 
Så släppte man ner en bomb och staden försvann 
Svara mig du 
Var är den nu? 
Jag bara undrar… Var är den nu? 
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JAG TROR PÅ SOMMAREN 

Kortast och blekast vintersol  
finns en decemberdag  
Kallad för Thomas Tvivlaren  
för att hans tro var svag  
Man skulle aldrig någonsin 
trott på en sol, en vår 
Ändå förvandlas vintern till  
sommar varenda vår 
 
Jag tror, jag tror på sommaren  
Jag tror, jag tror på sol igen  
Jag pyntar mig i blå kravatt 
och hälsar dig med blommig hatt  
Jag tror på dröm om sommarhus 
med täppa och med lindars sus  
En speleman med sin fiol 
och luften fylld av kaprifol 
 
Midsommarafton natten lång  
Kärlek och dans och sång  
Solen, som plötsligt börjat gå  
upp och ner på en gång  
Pojken med flickans hand i sin  
viskar och får till svar 
Löften han gått och hoppats på  
under det år som var 
 
Jag tror, jag tror på sommaren… 
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JAG VILL HA EN EGEN MÅNE 

Du har då aldrig trott på tårar,  
det passar inte för en karl 
Om man är över femton vårar, finns inga känslor kvar 
Kan du förstå två våta kinder,  
dom torkar lika snabbt igen  
Man rår ej för att tårar rinner, när man har mist sin vän 
 
Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till  
Där jag kan glömma att du lämnat mig 
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill  
Där stannar jag tills allting ordnat sig 
 
Du tror du vet hur allt ska vara –  
du vet när allting passar sig  
Utom när jag ska förklara hur jag känner mig 
Du bryr dig inte om mig mera,  
och det har tagit mig så hårt  
Du kan väl aldrig acceptera, att någonting är svårt 
 
Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till  
Där jag kan glömma att du lämnat mig 
Jag kan sitta på min måne, och göra vad jag vill  
Där stannar jag tills allting ordnat sig 
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KOM IGEN LENA 

Sluta dröm om det ljuva livet, 
Vi kommer aldrig vara med om det  
Och be aldrig mer om ursäkt, för sakerna du aldrig gjorde  
Men det äter upp dig när du ligger I din säng, 
Åh, gud det gör så ont att något så nära kan vara så långt bort  
 
Jag vet att det bara är fantasier, och nu är hon i mig, 
och kommer alltid vara 
Och jag vet att allt är falskt och bedrägeri 
Men det struntar jag i, för vi dansar och du har så mjuka 
läppar 
 

KOM IGEN LENA! –Vad skulle vi annars göra? 
 
Men bryt inte ihop nu, 
Du är bara en av många, människor jag drömt om  
Och du kan inte fånga mig, och jag kan inte fånga dig, 
för jag vet att hela stan vill ha dig  
 

KOM IGEN LENA! –Vad skulle vi annars göra? 
 

Jazzhuset är fullt av trix och coca-kola chicks och kicks,  
Han har skrivit det och det och hon är där från 6 till 6, 

UT på synthesizer-golven 
NER I ljuva livet - Upp på taken 

Över staden - Under FABRIKSMOLNEN 
Jag ser: Elvispojkarna som slänger upp påskliljorna 
Andra Långgatan-flickorna med hjärtat av på mitten 
När jag går RUNT här I feber - NERE vid kanalerna 

Och nån dag är jag glömd här... 
 

KOM IGEN LENA! –Vad skulle vi annars göra? 
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LEENDE GULDBRUNA ÖGON 

Leende guldbruna ögon, har jag förälskat mig i  
Just dina guldbruna ögon, så blå kan de aldrig mer bli  
 
Blickarna som du mig sänder  
tänder nå’t varmt inom mig  
Det är nå’t härligt som händer  
som fångar och drar mig till dej 
 
Leende guldbruna ögon, har jag förälskat mig i  
Just dina guldbruna ögon, så blå kan de aldrig mer bli  
  
Ögon som lockar och leker  
och som kan få mig att tro 
Mjuka såsom sammet dom smeker  
dom utstrålar lugn och ger ro 
 
Leende guldbruna ögon, har jag förälskat mig i  
Just dina guldbruna ögon, så blå kan de aldrig mer bli  
  
Leende guldbruna ögon, har jag förälskat mig i 
just dina guldbruna ögon, så blå kan de aldrig mer bli  
Så blå kan de aldrig mer bli 
Så blå kan de aldrig mer bli 
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MAN SKA LEVA FÖR VARANDRA 

Man skall leva för varandra 
och ta vara på den tid man har 
Man skall leva för varandra 
för en gång har man bara minnen kvar 
 
Det bara händer i levets spel 
att lyckan vänder och det blir gräl. 
Det finns en mening med allt som sker 
men hårda ord gör problemen fler och fler 
 
Man skall leva för varandra 
och ta vara på den tid man har. 
Man skall leva för varandra 
för en gång finns bara minnen kvar. 
 
Vem kan förklara och ge ett svar 
på alla frågor som vi jämnt har 
Att vara vänner är blott en del 
och man kan lära sig utav varandras fel 
 
Man skall leva för varandra 
och ta vara på den tid man har 
Man skall leva för varandra 
för en gång har man bara minnen kvar 
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MICHELANGELO 

Har försökt att fånga bilden jag vill ha av dig 
Fast bilderna är många har ingen av dom lyckats mej Bilderna 
saknar ju skärpa och stil 
Och gör inte rätt visa åt din profil  
En tanke når mig långt ifrån 
Jag slår mig ner vid min telefon 
 
Michelangelo - kan du svara på 
Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen 
Michelangelo - men så svara då 
Kan du komma hit och ta med stafflit och måla av min vän 
 
Om han kunde visa hela världen hur du ler  
Så skulle Mona-Lisa be om att få plockas ner  
Du skulle ta henne plats som legend 
Med fräknar på näsan blev du lika känd  
Så mästare nånstans ifrån 
Var snäll och svara i telefon  
 
Michelangelo… 
 
Du skulle ta hennes plats som legend  
Med fräknar på näsan blev du lika känd  
Så mästare nån stans ifrån 
Var snäll och svara i telefon  
 
Michelangelo… 
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O’BOY 

Oh boy - Vilket vackert väder, solen skiner idag 
Oh boy - Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag 
 
Så upp och hoppa, det är sol idag 
och en så'n dag kan man inte ligga och dra 
Nej, lämna det och häng med mig ut 
Då sommar'n kommer, nu e vinter'n slut 
 
Oh boy - Hör på fåglasången, de sjunger så man blir yr 
Oh boy - Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr 
 
Ja, tänk ändå att man kan bli så glad 
av markens blommor och av gröna blad 
Och barnet i en kommer hem igen 
till glömda drömmar och till sommaren 
 
Oh boy - Vilka glada toner, de rycker och spritter I mig 
Oh boy - Tusen millioner kramar vill jag ge dig 
 
Ja, tänk att det kan va' så lätt ibland 
Så enkelt som att sträcka ut en hand 
och torka gruset av en barnakind 
och känna värmen från en sommarvind 
 
Oh boy - Sikken skänk från ovan de e å leva ida 
Oh boy - Rena gudagåvan, är det konstigt att jag är glad? 
 
För solen skiner ju, och du är här 
och jorden spinner i sin himlasfär 
Och faktiskt när man mår på detta vis 
är världen nära på ett paradis 
 
Oh Boy! - Vilket vackert väder 
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RING RING 

Tyst och död är telefon - står där nästan som ett hån  
Inte ringer du och säger älskling nu som du gjorde  
Allting är så tyst mot förr - ingen knackar på min dörr  
Det som lockat mig frestar inte, nej, som det borde 
Inget roar mig just nu 
Ingen annan bara du 
 
Ring ring, bara du slog en signal  
Ring ring, tystnaden är så total 
Ring ring, skingra den oron som mal  
Om jag fick en signal, tog jag ett språng 
Hjärtat gjorde en volt, ding-dong bing-bong  
Om du ring-ring-ringde en endaste gång  
Om du ring-ring-ringde en endaste gång 
 
Att en telefon kan va - lika tyst varenda dag 
Om det vore så, det var nåt fel ändå men dessvärre  
Om den bara sa ett knyst - om den inte blott var tyst  
Om jag fick nån lön för nån enda bön av vår Herre  
Inget roar mig just nu 
Ingen annan bara du 
 
Ring ring, bara du slog en signal  
Ring ring, tystnaden är så total 
Ring ring, skingra den oron som mal  
Om jag fick en signal, tog jag ett språng 
Hjärtat gjorde en volt, ding-dong bing-bong  
Om du ring-ring-ringde en endaste gång  
Om du ring-ring-ringde en endaste gång 
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ROSA PÅ BAL 

Tänk att jag dansar med Andersson,  
Lilla jag, lilla jag, med Fritiof Andersson! 
Tänk att bli uppbjuden av en sån populär person!  
 
Tänk vilket underbart liv det ni för! 
Säg mig, hur känns det att vara charmör, sjöman och cowboy, 
musiker, artist - det kan väl aldrig bli trist? 
 
Nej, aldrig trist, fröken Rosa, har man som er kavaljer,  
Vart jag än ställer min kosa, aldrig förglömmer jag er!  
Ni är en sångmö från Helikons berg,  
Oh, fröken Rosa, er linje, er färg - skuldran, profilen med 
lockarnas krans, ögonens varma glans!  
 
Tänk, inspirera herr Andersson, 
Lilla jag, inspirera Fritiof Andersson! 
Får jag kanhända min egen sång, lilla jag, en gång?  
 
Rosa på bal, vackert namn eller hur? 
Början i moll och finalen i dur. När blir den färdig, herr 
Andersson säg, visan ni diktar till mig? 
 
Visan om er, fröken Rosa, får ni ikväll till ert bord.  
Medan vi tala på prosa, diktar jag rimmade ord.  
Tyst, ingen såg att jag kysste er kind.  
Känn hur det doftar från parken av lind.  
Blommande lindar kring månbelyst stig  
Rosa, jag älskar dig   
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RUMBA I ENGELSKA PARKEN 

Vi dansar rumba i Engelska Parken 
Vi har planterat en kaktus på marken 
En liten palm från en blomsteraffär 
Den ställer vi där i Engelska Parken 
 
Vi köper fem eller sex astrakaner 
Och målar om dem till gula bananer 
Och dekorerar för tre-fyra kroner 
Med äkta meloner från Engelska Parken 
 
Sen blir det rumba hela natta 
Och den som tycker om att skratta hahaha 
Får gärna komma och titta 
Om han kan hitta till Engelska Parken 
Den ligger alldeles vid kröken 
Kom, ska jag visa lilla fröken 
Och nu så tar vi lite Hachichibumba 
Hachichibumba, oj, vilken rumba 
 
Åh mamamamamamamia - Nu sprack min kjol 
Åh mamamamamamamia - Den från i fjol 
Så det gör väl ingenting - Nej, det gör väl ingenting 
 
Sen ska vi måla mustascher på läppen 
För vi har fått stora Mexicoknäppen 
Det börjar rycka ömsom i knäna 
Ömsom i bena men mest i det ena 
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Och därför blir det lite konstigt i dansen 
Man får så svårt för att hålla balansen 
Och blandar hop både rumba och vals 
Men det gör inget alls i Engelska parken 
 
Man blir så väldigt yr i bollen 
Men det spelar ingen roll än 
För nu så tar vi lite Hachichibumba 
Hachichibumba, oj, vilken rumba 
Men ni kan dansa båda hållen 
Så blir ni mindre yr i bollen 
Och så tar vi lite Hachichibumba 
Hachichibumba, oj, vilken rumba 
 
Åh mamamamamamamia - Nu sprack min rock 
Åh mamamamamamamia - Ni är för tjock 
Men det gör väl ingenting - Nej, det gör väl ingenting 
 
Nu har vi dansat i Engelska Parken 
Vi har planterat en kaktus på marken 
En liten palm från en blomsteraffär 
Den ställde vi där i Engelska Parken 
 
Hjälp! Ajajajaj! 
 
Här kommer tanten från blomsteraffären 
Vi har visst inte betalat det där än 
Och hon ser inte ut som om hon prutar 
Bäst att vi kutar från Engelska Parken 
 
Aaaaaaahhhhh 
Bäst att vi slutar 
Bäst att vi kutar från Engelska Parken 
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SAKTA GÅ GENOM STAN 

Åh det är skönt när mitt Stockholm är grönt 
sakta gå hem genom stan 
En kyss sen går man sakta igen 
sakta en tur genom stan 
 
Åh det är natt och på avstånd hörs skratt 
Och man går hem genom stan 
En doft av hö från nån ljuv skärgårdsö 
smyger sig tyst intill stan 
 
Precis som din arm så lätt och så varm 
känns sommarens vind mot min kind 
Och natten står still den finns inte till 
en tystnad en skugga en vind 
 
Den är så kort och den glider tyst bort 
när trastarna vakna i stan 
Klockan är två hela himlen är blå 
sakta vi går genom stan 
 
Sakta hitåt ror en man i en båt 
stannar och ser på en svan 
Allt är tyst och jag tiger nyss kysst 
sakta vi går genom stan 
 
På Västerbron i den himmelska ron 
en spårvagn går ensam och tom 
Alla hus målar natten i ljus 
hemligt går träden i blom 
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Här bor en miljon 
säg hör de den ton som Stockholm nu spelar för dem 
De far härifrån långt bort härifrån 
men Stockholm det är ju vårt hem 
 
Vart vi än går vet jag Stockholm är vår 
när vi går hem genom stan 
Här går vi med en tyst melodi 
ensamma i hela stan 
 
Så stannar vi till vid fåglarnas drill 
vi känner en doft av viol 
Och glada vi hör en jublande kör 
då stiger en gnistrande sol 
 
Åh det är skönt när mitt Stockholm är grönt 
sakta en natt då i stan 
En kyss sen börja vandra igen 
sakta gå hem genom stan 
sakta gå hem genom stan 
sakta gå hem genom stan 
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SATELLIT 

Du har stått vid horisonten 
Du har tittat mot havet om jorden var rund 
Men allt du såg var en båt som försvann 
I dimman som rullade fram 
 
Jag är inte rädd att flyga, jag 
För ovanför molnen står himlen på glänt 
Som jorden och månen vi dras till varann 
Men håll mig så hårt som du kan 
 
Jag känner mig som en satellit, satellit, oh 
Som en satellit högt upp i det blå 
Som en satellit, satellit, oh 
Som en satellit nu kan jag förstå 
Oh, vad världen är liten ändå högt i det blå 
 
Vi har gått omkring på jorden 
Vi har dragit vår frihet på släp överallt 
Och solen har värmt oss, men när den går ner 
Behöver jag värmen du ger 
 
Jag känner mig som en satellit, satellit, oh 
Som en satellit högt upp i det blå 
Som en satellit, satellit, oh 
Som en satellit nu kan jag förstå 
Oh, vad världen är liten ändå 
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SJÖSALA VALS 

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng 
Solen står på Orrberget. Sunnanvind brusar. 
Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng. 
Hör min vackra visa, kom sjung min refräng! 
Tärnan har fått ungar och dyker i min vik, 
ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik 
och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! 
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 
 
Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben  
under vita skjortan som viftar kring vaderna. 
Lycklig som en lärka uti majsolens sken, 
sjunger han för ekorrn, som gungar på gren! 
- Kurre, kurre, kurre! Nu dansar Rönnerdahl! 
Koko! Och göken ropar uti hans gröna dal 
och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! 
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 
 
Rönnerdahl han binder utav blommor en krans, 
binder den kring håret, det gråa och rufsiga, 
Valsar in i stugan och har lutan till hands, 
Väcker frun och barnen med drill och kadans. 
- Titta! ropar ungarna, Pappa är en brud, 
med blomsterkrans i håret och nattskjortan till skrud! 
och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! 
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 
 
Rönnerdahl är gammal men han valsar ändå, 
Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner. 
Sällan får han rasta - han får slita för två. 
Hur han klarar skivan kan ingen förstå  
Ingen, utom tärnan i viken - hon som dök 
och ekorren och finken och vårens första gök 
och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen.  
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.  
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SEMESTER 

Vi har stängt fabriken, åkt så långt som det kan gå 
Långt ifrån trafiken, för att slicka våra sår 
Vi har ett eget hus på landet, dit ingen telefon kan nå 
Ett glas som klirrar grogg i handen, och radion står på 
Och det här är nog så nära, himlen som vi kommer nå 
 
Det här är drömmen om semestern - himlen den är ännu blå 
Och bästergöken gal i väster, kom gärna hit och hälsa på 
I horisonten seglar båtar, vi seglar längre bort ändå 
För radion spelar våra låtar, och jag kan svära på 
Att det här är nog så nära, himlen som vi kommer nå 
 
För vi har stängt fabriken, åkt så långt som det kan gå 
Långt, långt upp till Bottenviken, och jag kan svära på 
Att det här är nog så nära, himlen som vi kommer nå 
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SOMLIGA GÅR MED TRASIGA SKOR 

Somliga går med trasiga skor säg vad beror det på gud fader 
som i himmelen bor kanske vill ha det så. 
 
Gud fader som i himmelen bor, blundar och sover sött. Vem 
bryr sig om ett par trasiga skor, när man är gammal och trött 
 
Vem bryr sig om hur dagarna går de vandrar som dem vill. 
Medborgare om etthundra år, finns du ej längre till. 
 
Då har nån annan tagit din stol det vet du inte av du känner 
varken regn eller sol ner' i din mörka grav 
 
Vem bryr sig om hur nätterna far jag bryr mig inte ett spår Bara 
jag får ha mitt ansikte kvar Dolt i min älsklings hår. 
 
Jag är en tvivelaktig figur. Duger ej mycket till. Bakom ett hörn 
står döden på lur. Han tar mig när han vill. 
 
Somliga går med trasiga skor, tills de har slutat gå. 
Djävulen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då. 
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SOMMAREN ÄR KORT 

Inte ett moln så långt ögat kan nå,  
Inte en droppe regn på flera dar. 
Med en glass i min mun och i sandaler av plast  
går jag i solen och tänker på dej. 
Ljusblåa dagar seglar förbi. 
 
Sommaren är kort, det mesta regnar bort.  
Men nu är den här, så ta för dej, solen skiner i dag. Hösten 
kommer snart, det går med vindens fart,  
Så lyssna på mej: Solen skiner kanske bara i dag.  
  
Vattnet är varmt och luften står still 
Jag sitter i skuggan läser gårdagens blad.  
Snart är det dags för ett dopp i det blå 
Få bort sanden mellan tårna och svalka min kropp. 
 
Sommaren är kort, det mesta regnar bort.  
Men nu är den här, så ta för dej, solen skiner i dag. Hösten 
kommer snart, det går med vindens fart,  
Så lyssna på mej: Solen skiner kanske bara i dag  
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SVERIGE 

Sverige, Sverige, älskade land  
En tiger som skäms - Jag vet hur det känns 
När allvaret har blivit ett skämt  
När tystnaden skräms - Vad är det som hänt 
 
Välkommen, välkommen hit Vem du än är, var du än är 
 
Duka din veranda till fest  
För en långväga gäst 
I landet lagom är bäst 
Vi skålar för en midsommar  
Till Färsk potatis och sill 
Som om tiden stått still 
 
Välkommen, välkommen hit Vem du än är, var du än är 
 
Regnet slår mot rutorna nu 
Men natten är ljus - i ett land utan ljud  
Och glasen glittrar tyst på vårt bord  
Lika tomma som ord - Visst är kärleken stor 
 
Välkommen, välkommen hit Vem du än är, var du än är 
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SÅ LÄNGE SKUTAN KAN GÅ 

Så länge skutan kan gå - Så länge hjärtat kan slå  
Så länge solen den glittrar på böljorna blå 
Om blott endag eller två - Så håll tillgodo ändå 
För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få! 
 
Och vem har sagt att just du kom till världen  
För att få solsken och lycka på färden? 
Att under stjärnornas glans - Bli purrad uti en skans  
Att få en kyss eller två I en yrande dans? 
 
Ja, vem har sagt att just du skall ha hörsel och syn  
Höra böljornas brus och kunna sjunga! 
Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn  
Och som fågeln på vågorna gunga 
 
Och vid motorernas gång - Och ifall vakten blir lång 
Så minns att snart klämtar klockan för dig: ding, ding, dong!  
Så länge skutan kan gå - Så länge hjärtat kan slå 
Så länge solen den glittrar på böljorna blå 
 
Så tag med glädje ditt jobb fast du lider  
Snart får du vila för eviga tider! 
Men inte hindrar det alls - Att du är glad och ger hals  
Så kläm nu I men en verkligt sju-sjungande vals! 
 
Det är en rasande tur att du lever, min vän  
Och kan valsa omkring uti Havanna! 
Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen  
Med Karibiens passadvind kring pannan  
 
Klara jobbet med glans - Gå iland någonstans  
Ta en kyss eller två I en yrande dans! 
Så länge skutan kan gå - Så länge hjärtat kan slå  
Så länge solen den glittrar på böljorna blå 
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SÅNT ÄR LIVET 

Sån’t är livet, sån’t är livet, 
Så mycken falskhet bor det här.  
Den man förlorar vinner en annan,  
Så håll i vännen som du har kär. 
 
Han kom om våren som en vårvind,  
Min kärlek fick han och allt han tog.  
Men så kom hösten och den kärlek  
han svor var evig bara dog. 
 
Ja, sån’t är livet, sån’t är livet... 
 
Han fick en annan, jag har sett dom.  
Han verkar lycklig och hon är ung. 
Det jag har lärt mej, det är just detta:  
Om hjärtat gråter, sjung blott sjung. 
 
Ja, sån’t är livet, sån’t är livet...  
 
Vårt liv är fattigt, utan kärlek. 
Jag fick en annan som har mej kär. 
Hans gamla kärlek har fått korgen,  
Hon undrar säkert vem jag är. 
 
Ja, sån’t är livet, sån’t är livet... 
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TA AV DIG SKORNA 

Ta av dig skorna, ta av dig skorna,  
Ta av dig skorna, o-o-o- 
 
Varje gång du tar av dig skorna så medge att det känns skönt. 
Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. 
Uh! Fantastiskt!  
Dröm om min förvåning, när jag plötsligt förstod.  
Dröm om min förvåning, den bananen var god. 
 
När du finner din rätta partner, det gäller kvinna som karl, 
märker du hur det rycker lätt i den lilla svans du har 
Uh! Fantastiskt!  
Dröm om min förvåning när det hela stod klart!  
Allting, allting, allting blev så underbart. 
 
Underbart är att bara sitta still i ett träd och glo.  
Underbart är att lägga sig och sussa på maten. 
Underbart är att gifta sig och bilda ett eget bo,  
följande de ursprungligaste prejudikaten. 
 
Ja, dröm om min förvåning det är den dröm som är bäst. 
Tänk på det när du tar skorna av härnäst. 
 
Ta av dig skorna, ta av dig skorna,  
Ta av dig skorna, o-o-o 
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Sköna kvinnor tar av sig skorna i dunklet under ett bord.  
Tog soldaterna av sig skorna så blev det inga mord. 
Uh! Fantastiskt!  
Dröm om min förvåning, den är fruktansvärt stor.  
Jag såg hela FN – alla saknade skor! 
 
Äpplen faller med sorgsna dunsar och bladen singlar från trän. 
Själv jag lever så sorglöst sko-lös fast timmen verkar sen. 
Uh! Fantastiskt!  
Dröm om min förvåning – ljuv och lätt som en sky.  
Varje lycklig morgon glimrar världen ny. 
 
Underbart att ha hustru för hon finns hos mig varje dag.  
Vi kan älska när helst vi vill, så ljuvligt och praktiskt. 
Den hon bara vill leva för är lyckliga, glada jag. 
Jag är din och kan ge dig barn, det är väl fantastiskt! 
 
Så dröm om min förvåning. det är den dröm som är bäst. 
Utan skor så blir ditt liv en häpen fest. 
 
Ljuva barfotadagar leker mänskorna med varann,  
Dricker, skrattar och dansar till en strumplästorkester.  
Rolös man är en trolös man men bäst är en skolös man. 
Lycklig, fri och ursprunglig tar han kärlekssemester. 
 
Så dröm om min förvåning. det är den dröm som är bäst. 
Tänk på det när du tar skorna av härnäst. 
 
Ta av dig skorna, ta av dig skorna,  
Ta av dig skorna, o-o-o 
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TRUBBEL 

Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor  
Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. 
Nu stryker vinden genom trädens höga kronor,  
men i min trädgård är det visset, mörkt och kallt. 
 
Här är det risigt och förvuxet, fult och snårigt  
och lika hopplöst trist och grått som i mitt bröst. 
Därute doftar det av sommarns alla dofter  
Där är det sommar, men här inne är det höst. 
 
Jag levde lycklig här med dig och mina katter  
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. 
Försonad med min karaktär, för jag har aldrig  
förmått mig säga nej till någonting som helst. 
 
Och aldrig nekat mig det ena eller andra  
och levat livet, tills jag krossades en dag. 
Det börja med att du bedrog mig med en annan  
En som du sa var mycket finare än jag. 
 
Vårt gräl tog veckor, ropen blandades med gråten  
och jag blev grundligt jämförd med din fina vän. 
Tills du bekände att hon givit dig på båten  
då blev det dödstyst här i trädgården igen. 
 
Ifrån den stunden var den kvinnan dubbelt hatad  
hon hade lekt med dig, med oss ett litet slag. 
Och jag, jag kände det som även jag var ratad  
Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. 
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Jag hade hammaren beredd under kavajen när hon kom 
ut i sidenscarf och sa: Goddag!  
Kom in och slå dig ner en stund så får vi prata!  
Jag bara stammade, nu minns jag inte vad... 
 
Och jag blev bjuden på cognac och cigarrer  
och kunde inte få mig själv att säga nej! 
Och när vi skiljdes var vi bästisar och bundis 
och jag tog saker som du glömt med hem till dig! 
 
Jag går omkring i mitt Pompeji, bland ruiner  
Jag trampar runt i resterna utav vårt liv. 
Men du ska aldrig ge mig pikar om sekiner  
och aldrig ska du bli en annans tidsfördriv! 
 
Nej, av det gamla ska vi binda vackra kransar  
och ta vårt liv och mina katter som de är. 
Och trots all kärleksbrist och trasighet och fransar  
Dig skall jag älska livet ut, dig har jag kär.  
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TUFF BRUD I LYXFÖRPACKNING 

Jag är en tuff brud i lyxförpackning  
En tuff brud i snyggt fodral 
Jag är ett litet stycke dynamit maskerad till sockerbit 
 

En liten en hårding i guldinfattning  
Det är karlarnas ideal 
Här kan de välja mellan tvenne bud  
Båd' lady och raggarbrud 
 

Aldrig kommer sagans prins om man går klädd i jeans 
Men till ett nobelt kvinns med diamant, det går brilliant 
Man lätt får karln på knä i guldlamé 
 

Jag är en tuff brud i lyxförpackning  
Och jag fann snart att det var smart  
Att bli en typ och jag har gjort mitt val  
En tuff brud i snyggt fodral 
 

Hon är en tuff brud i lyxförpackning 
En tuff brud i snyggt fodral 

En liten pingla i praktupplaga 
Vet värdet av vackert skal 

 

Aldrig kommer sagans prins om man går klädd i jeans 
Men till ett nobelt kvinns med diamant, det går brilliant 
Man lätt får karln på knä i guldlamé 
 

Jag är en tuff brud i lyxförpackning  
En frän dam som kan reklam 
Som backat upp sig själv på en piedestal 
En tuff brud - Ingen bluffbrud  
Nej en tuff brud i snyggt fodral   
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TURISTENS KLAGAN 

Det sjunger några ungar på Karl Johan. 
Dom låter starka och fina som bara ungar kan.  
Själv e jag bakom lås och bom på mitt hotell. 
En kväll bak barrikaden en vanlig kväll. 
 
Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. 
I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. 
Och jag är trött och tveksam men deras sång är gla’.  
Om inga ungar funnes så slutar ja’ 
 
Min dam, att språket slinter i vissa fall... 
På grund av snö som blöter...fast den är kall...  
Stor sak däri, skidåkning har också charm. 
Gnid in ditt skinn med nässlor, så du blir varm... 
 
Men det ska vara nässlor från vikens kant  
Och inga sneda nässlor från ruinens brant.  
Bevara oss från dem som dessa saluför. 
Oss, och dem glada ungarna här utanför. 
 
När inga ungar längre finns är allting slut.  
Vad är det då för mening om man står ut? 
Visst har det blivit kaos i tidens lopp 
Men så länge det finns ungar så finns det hopp. 
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TYROLERHATTEN 

En dag var jag på turné, gjorde ingen stor succé.  
Efteråt en arrangör 
Klappa mej på axeln - Östen, sa han, vad du gör: 
 
Du borde köpa dig en tyrolerhatt  
Bara därför att - locka fram ett skratt.  
Du borde köpa dig en tyrolerhatt, för att få det litet glatt!  
 
Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare.  
Varje gång jag får min skatt 
Tänker jag när de min sista tolvskilling har ta'tt: 
 
Du borde köpa dig en tyrolerhatt…  
 
Världen styrs av kloka män - ändå är den konstig än. 
Bättre kan den bli den dag  
alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag. 
 
De borde köpa sig en tyrolerhatt…  
 
JODDELTIME!!! 
 
Själv så blir du en dag sur - Då är det din egen tur. 
Därför ska du va' beredd 
och med riktigt glada prylar rikligt va' försedd.  
 
Du borde köpa dig en tyrolerhatt…  
JODDELTIME!!  
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UNDER YTAN 

Under ytan - Finns stora och små  
Under ytan - Finns det skratt och gråt  
 
Det finns mycket där som händer  
Som vi inte kan förstå 
Men vi hittar alltid svaren 
Där i botten av oss själva - Under ytan 
 
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där  
 
Det skrattas och det skålas - Men slutar snart i kaos 
Någon sparkar och slår en stackare där som är helt utan 
chans  
Jag ser att ingen verkar bry sig - Och inte heller jag 
Rädslan är för stor och stark för att göra något alls 
 
Under ytan - Skäms jag för mig själv  
Under ytan - Bränner bilden mig 
 
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där  
 
Jag tänker på dig ofta - Om du varit min egen bror 
Då hade också jag förvandlats till ett monster utan nåd 
När jag ser all den ondska - Som vi människor släppt lös 
Det meningslösa lidandet - Då har jag svårt att förstå  
Att alla har vi varit barn - Och hjälplösa nån gång 
Älskat utan gränser - Älskat utan tvång 
 
Under ytan - Är vi alla små 
Under ytan - Kan en god själ förgås 
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VAR ÄR DU MIN VÄN 

Nu är sommarn’ här och fjärden ligger blå 
Hela stan är tom och dammig, jag har ingenstans att gå 
Det är tomflaskor i parken, ingenting i tidningen 
Nu är sommarn’ här men var är du min vän 
 
Nu är hösten här och luften är som glas 
och jag räknar varje timme för du kommer väl tillbaks 
Mörkret rasar över husen och imorgon blir det regn Nu är 
hösten här men var är du min vän 
 
Nu är vintern här och natten är så hård 
Jag vill tänka på nåt’ annat men att glömma det är svårt 
Jag kan inte längre se, det blåser snö i ögonen 
Nu är vintern här men var är du min vän 
 
Nu är våren här och vinden ligger på Trottoarerna är 
smutsiga och gatorna är grå 
och förlåt om jag är dyster, det ska nog bli bättre sen’ Nu 
är våren här men var är du min vän 
 
Nu är livet här, jag borde hoppa på 
Jag har inget att förlora men jag stannar här ändå Jag har 
vant mig vid att vänta, jag kan vänta länge än Nu är livet 
här men var är du min vän 
Nu är livet här men var är du min vän 
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VAXHOLM ETTAN 

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång,  
du har väl hört den nå'n gång? 
Det där om kyssar och kärlek med geishan Ma Jong,  
som spelar vaggvisor uppå en äkta gong-gong. 
 
Men här ombord uppå Vaxholm ettan här finns det rakt ingen 
poesi, ibland strömmingen och bland spättan och braxenpankan 
får Amor tji!  
Jag sålt biljetter och små polletter men aldrig någon biljettamour, 
men ändå lätt, jag har insett, att Vaxholmettan är numero ett.    
 
På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört,  
och de stoltaste skepp har jag fört. 
På Fujiyama bland körsbär jag geishor förfört, 
och med små sjöjungfrur jag har bedrivit min flirt. 
 
För jag har seglat i alla hamnar och tjusat flickor i hundratal,  
som tagit mot mej med öppna armar från Kontina till Senegal.   
Med stolta segel på havets spegel jag haver vandrat en sjömans 
väg, men ändå lätt, jag har insett, att Vaxholmettan är numero ett.    
 
Att även sjömannen längtar hemåt när färden blir lång,  
allt ifrån havsdjup och tång. 
Och det där om kyssar och kärlek med geishan Ma Jong  
finns bara mest i en sjömans förföriska sång. 
 
Ty just ombord uppå Vaxholmettan jag har det trevligt som aldrig 
förr, och särskilt nu uti sommarhettan så öppnar flickan för mej 
sin dörr.   
Jag får biljetter och små polletter och skriver själv en biljett Amor, 
men ändå lätt, jag har insett, att Vaxholmettan är numero ett.  
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VEM VET 

Du är en saga för god för att vara sann  
det är en saga i sig att vi funnit varann  
Vi kunde lika gärna aldrig nånsin mötts  
eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts 
 
Vem vet, inte du, vem vet. inte jag  
vi vet ingenting nu, vi vet inget idag  
Vem vet, inte du, vem vet. inte jag  
vi vet ingenting nu, vi vet inget idag 
 
Vem vet, inte du, vem vet. inte jag  
vi vet ingenting nu, vi vet inget idag  
Vem vet, inte du, vem vet. inte jag  
vi vet ingenting nu, vi vet inget idag 
 
Du är en saga för god för att vara sann  
det är en saga i sig att vi funnit varann  
Vi kunde lika gärna aldrig nånsin mötts  
eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts 
 
Vem vet, inte du, vem vet. inte jag  
vi vet ingenting nu, vi vet inget idag  
Vem vet, inte du, vem vet. inte jag  
vi vet ingenting nu, vi vet inget idag 
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VERONICA 

Veronica, Veronica, var är din blåa hatt? 
Din älskling letar efter den allt i den mörka natt.  
Din älskling är försvunnen,  
han kommer ej igen när det dagas. 
 
Veronica, Veronica, slå upp din parasoll! 
Din vän har gått ifrån dej, men spelar det nå'n roll? 
Det finns så många andra,  
du hittar säkert en när det dagas. 
 
Veronica, Veronica, ditt ena strumpeband  
har stulits utav någon som saknar dej ibland. 
På natten är han borta;  
men minns du honom än när det dagas. 
 
Men tycker du, Veronica, att morgonen är grå  
och ångrar att du någonsin lät honom gå? 
Spring bort till telefonen  
och ring till din vän när det dagas. 
 
Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår  
och se din vän i ögonen och säg att han får.  
Och somna i hans armar  
och vakna lycklig sen när det dagas. 
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VÅGORNA 

Med solen i ryggen - Och vinden i mitt hår 
För mina steg mig ner till stranden 
Och för en stund blir jag 5 år gammal 
Världen finns inte längre - Bara clownen mittemot 
I detta spegelhus finner jag mig lustig 
Ett böljande skratt - Tömmer alla sorger 
 
Vågorna gungar mig 
Under bar himmel seglar jag 
Händer som gungar mig 
Jag har hela världen under mig snart 
Vågorna gungar mig mot det lugn jag vill ha 
 
Jag tänker tillbaka - På alla stunder jag haft 
Vid mästarens sida i närhet av vänner 
och allt som har gjort mig till den jag är 
Jag är aldrig ensam - Aldrig utan kraft 
Med solen i ryggen och vinden som viskar 
är jag en del av alla livets färger 
 
Vågorna gungar mig 
Under bar himmel seglar jag 
Händer som gungar mig 
Jag har hela världen under mig snart 
Vågorna gungar mig 
jag är en del av en underbar dag 
Händer som gungar mig 
mot det lugn jag vill ha 
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Sommaren 59 
Helt plötsligt fanns en jord en himmel blå 
Ännu en liten själ klev in i detta rum 
Nu står jag här mot det stora blå 
Med solen i ryggen och vinden i mitt hår 
I ett böljande skratt förenas vi två åhåh åhåh 
 
Vågorna Vågorna Vågorna 
 
Vågorna gungar mig 
Under bar himmel seglar jag 
Händer som gungar mig 
Jag är del av en underbar dag 
Vågorna gungar mig 
Under bar himmel seglar jag 
Händer som gungar mig 
Jag har hela världen under mig snart 
Vågorna gungar mig 
och sakta bär dom mig hem... 
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34:AN 

Denna kåk har varit våran, uti många herrans år, 
denna kåk har varit vår, och det har nog satt sina spår. 
Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och 
torrt, 
men nu är det slut på de', för nu ska trettifyran bort. 
 
Men nu är det slut på gamla tider,  
ja nu är det färdigt inom kort. 
Nu ska hela rasket rivas,  
nu ska hela rasket bort. 
Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. 
Ja nu är det slut på gamla tider, 
nu går trettiofyran i himlen in. 
 
Denna kåk var ganska rar och släppte solsken till oss in, 
den var också generös med fukt och kyla, regn och vind. 
Den var snäll och lite gnällig men den ville alla väl, 
och den var vår i alla väder fastän gisten, ful och skev. 
 
Men nu är det slut på gamla tider.... 
 
Här i kåken har vi härjat, se'n vi alla varit små, 
här i kåken klådde morsan, vicevärden gul och blå. 
Ja vår kåk har fått stå pall för smällar hårda så det dög, 
som när far gick genom väggen så att spån och plankor 
flög. 
 
Men nu är det slut på gamla tider.... 
  



 

 

75 

WINBERGS ALLSÅNGSORKESTER 2019 

  
MY OLASDOTTER 

 

 

 
 
 

OLA JOHANSSON 

 
 

MICKE HUJANEN  

 

 

 
 

 
ROBERT WIRENSJÖ  

 
 

 
JOHAN NORGREN 

 

 

 
 
 
STAFFAN BRODÉN 

 

 
 

MATS GAFFA KARLSSON 

 
  



 

 

76 

 

TACK FÖR ATT  
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