


Som vi har väntat på att få sjunga allsång tillsammans 
igen och nu är det äntligen dags! Vi som är värdar för Allsång 
på torget hittar du i vanliga fall på musikal- och showscener 
runt om i landet. Nu är vi här i Trollhättan för att tillsammans 
fylla stadens största scen, Drottningtorget, med sommarens 
skönaste allsång!

Onsdagar vecka 29-32, 18.00-19.30

Varmt välkomna och trevlig sommar önskar 
Agneta, Sara & Ralf

Tillsammans fyller vi stadens 
största scen med sång!
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Tusen och en natt
Sån’t e livet
Jag vill ha en egen måne
Vi är pågång
Leva livet
Främling
Inatt är jag din
Hon kommer med solsken
Diggelo Diggeley
Dolce vita
Presentationsvisan
Sommaren är min 
Idas sommarvisa
En dag
Upp över mina öron
Kung av sand
Jajjamen

Inte ett moln, så långt ögat kan nå 
inte en droppe regn, på flera dar 
med en glass i min mun, å i 
sandaler av plast 
går jag i solen och tänker på dig 
ljusblåa dagar seglar förbi

Sommaren är kort 
de mesta regnar bort 
men nu är den här 
så ta för dig 
solen skiner idag 
hösten kommer snart 
de går med vindens fart 
så lyssna på mig 
solen skiner 
kanske bara idag

Vattnet är varmt och luften står 
still 
jag sitter i skuggan läser 
gårdagens blad 
snart är det dags för ett hopp i de 
blå 
få bort sanden mellan tårna å 
svalka min kropp

Sommaren är kort 
de mesta regnar bort 
men nu är den här 
så ta för dig 
solen skiner idag 
hösten kommer snart 
de går med vindens fart 
så lyssna på mig 
solen skiner 
kanske bara idag

nananana 
nanana 
nanana 
nanana 
nanana

Sommaren är kort 
det mesta regnar bort 
men nu är den här 
solen skiner 
kanske bara idag

SOMMAREN ÄR KORT
Text & musik: Tomas Ledin

2

Innehåll



Ännu spelar syrsor till vindarnas 
sus
Ännu rullar kulorna på skolgårdens 
grus
Och än strålar solen på 
brunbrända ben
Ännu ruvar fåglarna fast timmen 
är sen
Det finns tid till försoning innan 
dagen är förbi
För jag tror, jag tror på friheten
Jag lever i och är det inte 
verklighet
Så drömmer jag

Sol, vind och vatten är
Det bästa som jag vet
Men det är på dig jag
Tänker i hemlighet
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det, är mina drömmar vävda av

Jag vill veta vägen till herdarnas 
hus

Jag behöver att omges av en 
ledstjärnas ljus
Det skymmer vid sion och natten 
blir sval
Men än doftar blommorna i 
skuggornas dal
Det finns tid till försoning innan 
natten slagit ut
För jag tror, jag tror att livet får ett 
lyckligt slut
Och är det inte verklighet
Så drömmer jag

Sol, vind och vatten är
Det bästa som jag vet
Men det är på dig jag
Tänker I hemlighet
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av
Mm, Ja, det är mina drömmar 
vävda av

SOL, VIND OCH VATTEN
Text & musik: Ted Gärdestad & Kenneth Gärdestad

3

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

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

BRA VIBRATIONER
Text & musik: Ingela ”Pling” Forsman & Lasse Holm 
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Sommartider, hej hej, 
sommartider
(Sommartider)
Jag känner det är nånting på gång
(Sommartider)
(Sommartider)
Kom och stanna ute natten lång
(Sommartider)
Snurra runt i en stad som glöder, 
som viskar: Bli min i natt

Sommartider hej hej sommartider
Ge mej din hunger, ge mej din hand
Ge mej allt du vill och allt du kan
Sommartider hej hej sommartider
Läppar mot läppar som tar mej i 
land,
som ger sommartider till varann

Sommar Sommar våt och het
(Sommartider)
(Sommartider)
Kom och lek en sommarlek
(Sommartider)
Lev ditt lev i den tid som brinner, 
som lockar: Stanna i natt...

Sommartider hej hej sommartider!
Ge mej din hunger, ge mej din hand
Ge mej allt du vill och allt du kan
Sommartider hej hej sommartider!
Läppar mot läppar, två hjärtan i 
brand,
som ger sommartider till varann

(Sommartider) du tar mej
(Sommartider) du tar mej
(Sommartider) du tar mej
du tar mej till en annan 
(Sommartider) värld
Sommartider hej hej sommartider!
Ge mej din hunger, ge mej din hand
Ge mej allt du vill och allt du kan
Sommartider hej hej sommartider!
Läppar mot läppar som tar mej i 
land,
som ger sommartider till varann
Sommartider hej hej sommartider!
Ge mej din hunger, ge mej din hand
Ge mej allt du vill och allt du kan
Sommartider hej hej sommartider!
Läppar mot läppar, två hjärtan i 
brand,
som ger sommartider till varann

SOMMARTIDER
Text & musik: Per Gessle
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Det var dans och hålligång uppå 
logen natten lång
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar

Det är en stilla kväll
Men jag får ingen ro
Solen dröjer kvar vid havets rand
Jag börjar tänka på
En gång för länge sen
En annan kväll i Pilevallars land
Spelemännen spelade som elden 
vore lös
Pågarna från Sjöbo var vilda
Och de svingade varsin tös

Det var dans och hålligång
Uppå logen natten lång
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar

Under eken där vid ån frågade du 
mig
Om jag var din i alla våra dar
Och solen sänkte sig när fiolen 
stämde upp
Jag lovade att alltid stanna kvar

Det var dans och hålligång
Uppå logen natten lång
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann
Och jag lovade dig guld och gröna 
skogar

Spelemännen spelade som elden 
vore lös
Pågarna från Sjöbo var vilda
Och de svingade varsin tös
Det var dans och hålligång
Uppå logen natten lång
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann
Och jag lovade dig guld och gröna 
skogar
Lalalalalala
Lalalalalala
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar
Så ge mig sommar, ge mig guld 
och gröna skogar

GULD OCH GRÖNA SKOGAR
Text & musik: Anderz Wrethov, Johan Bejerholm, Johan Deltinger & Elin Wrethov
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Ingenting är som det ska likadant 
från dag till dag
Allting följer samma mönster ser 
på stan ifrån mitt fönster
Människor på rad i kö äta, jobba, 
sova, dö

Jag går och fiskar
Och tar en tyst minut
Åker ut
Ut och fiskar
En chans att andas in
Andas ut

När man läser filosofer letar 
mellan gamla strofer
Tror man det var annorlunda 
16-17-18-hundra
Icke så, mitt hjärta svider samma 
sak i alla tider

Jag går och fiskar
Och tar en tyst minut
Åker ut
Ut och fiskar
Min chans att andas in
Andas ut
Andas ut

Ingenting är som det ska
Likadant från dag till dag
Alla säljer samma tjänster
Människor till höger, vänster
Jag kan bara så ett frö
Och ge ett råd. Ta ditt spö

Låt oss gå och fiska
Och ta en tyst minut
Låt oss fiska
Fiska fiskar
Din chans att andas ut
Jag går och fiskar
går och fiskar
Och tar en tyst minut
Åker ut
Ut och fiskar
En chans att andas in
Andas ut

Jag går och fiskar
Jag går och fiskar

GÅ OCH FISKA
Text & musik: Per Gessle
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Det var dans och hålligång uppå 
logen natten lång
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar

Det är en stilla kväll
Men jag får ingen ro
Solen dröjer kvar vid havets rand
Jag börjar tänka på
En gång för länge sen
En annan kväll i Pilevallars land
Spelemännen spelade som elden 
vore lös
Pågarna från Sjöbo var vilda
Och de svingade varsin tös

Det var dans och hålligång
Uppå logen natten lång
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar

Under eken där vid ån frågade du 
mig
Om jag var din i alla våra dar
Och solen sänkte sig när fiolen 
stämde upp
Jag lovade att alltid stanna kvar

Det var dans och hålligång
Uppå logen natten lång
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann
Och jag lovade dig guld och gröna 
skogar

Spelemännen spelade som elden 
vore lös
Pågarna från Sjöbo var vilda
Och de svingade varsin tös
Det var dans och hålligång
Uppå logen natten lång
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann
Och jag lovade dig guld och gröna 
skogar
Lalalalalala
Lalalalalala
Jag var ung och du var grann
Som vi älskade varann
Det var sommar det var guld och 
gröna skogar
Så ge mig sommar, ge mig guld 
och gröna skogar

SOMMAR OCH SOL
Text & musik: David Winter & Catherine Desage 
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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, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Som en satellit, satellit, ooh
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, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Som en satellit, satellit, ooh
Som en satellit nu kan jag förstå
Oh, vad världen är liten ändå

Satellit, satellit, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Satellit, satellit, ooh
Som en satellit nu kan jag förstå
Satellit, satellit, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Satellit, satellit, ooh
Som en satellit nu kan jag förstå
Satellit

SATELLIT
Text & musik: Ted Gärdestad & Kenneth Gärdestad
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Ja, jag vet att klockan är två och 
det är sent för en söndakväll
Men ingenting kan få mig härifrån
Är man klok så borde man gå, men 
vem har lust att va rationell?
När man har Rock’n’Roll på saxofon
Måndagmorgon kan vi glömma, 
det är flera ljusår till det ljusnar
Måndagmorgon kan vi drömma om 
det som händer oss här och nu

För i natt, inatt är det du, är det jag
Och vi följer så lätt minsta 
motståndets lag
Mot en himmel som har nummer 
sju, inget stoppar oss nu
Åhh, i natt, i natt, kom och ge, kom 
och ta
Kom och dansa med mig du är allt 
jag vill ha
Ingenting som vi gör är tabu, inget 
stoppar oss nu

Har så svårt att släppa din hand 
och se dig gå åt ett annat håll
När vi precis har träffats du och 
jag
Har du också tänkt på ibland att 
ingenting spelar någon roll

Och att imorgon är en annan dag
Måndagmorgon, när vi vaknar, är 
det säkert senare än vanligt
Måndagmorgon och vi saknar ett 
annat hjärta som slår i takt

För i natt, i natt är det du är det jag
Och vi följer så lätt minsta 
motståndets lag
Mot en himmel som har nummer 
sju, inget stoppar oss nu

(När du rör mig) händer nånting 
inuti
(Och du gör mig) vild och exalterad
(Om du hör mig) har jag nåt att 
säga dig: stanna här hos mig

För i natt, i natt är det du, är det 
jag
Och vi följer så lätt minsta 
motståndets lag
Mot en himmel som har nummer 
sju, inget stoppar oss nu
Inget stoppar oss nu ( i natt, i natt 
är det du och jag)

INGET STOPPAR OSS NU
Text & musik: Ingela ”Pling” Forsman & Lasse Holm
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Ja det va’ en kväll i juni, då när 
sommarn e’ som bäst
Hon dansade för morfar som hon 
gillar allra mest
Hennes morfar satt å nynna på en 
sommarmelodi
Plötsligt spratt de’ till i gubben, 
han blev ung och han blev fri

Han tog av sig sin kavaj
sparka av sig båda skorna
Å så spotta’ han ut snuset
och 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 
de skrattade och sjöng

Na na na na na na...
La la na na na na...
La la na la la la na...

Så mindes han å sa;
Ja du skulle sett din mormor, hon 
va’ lika grann som du
där hon dansade i gräset likadant 
som du gör nu

Hennes hår var blekt av solen 
hennes mun var smultronröd
Hon va’ ljuvlig som en lilja hennes 
kärlek va’ som glöd

Så jag tog av mig min kavaj
sparka av mig båda skorna.
Å så spotta’ jag ut snuset
och 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 
de skrattade och sjöng

Na na na na na na...
La la na na na na...
La la na la la la na...

EN KVÄLL I JUNI
Text & musik: Lasse Berghagen
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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 
stafilt 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
Som mästaren nån stans ifrån
Var snäll och svara I 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 
staflit och måla av min vän

Ohhh
Yhea yhea ohh

Du skulle ta hennes plats som 
legend
Med fräknar på näsan blev du lika 
känd
Som mästaren nån stans ifrån
Var snäll och svara I telefon
Michelangelo men så svara då
Michelangelo men men men så 
svara då

Mi-I-I-I-ichelangelo men men så 
svara då
Mi-I-I-I-ichelangelo men men så 
svara då
Mi-I-I-I-ichelangelo men men så 
svara då

MICHELANGELO
Text & musik: Bengt Palmers & Björn Skifs
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Vi tar vägen mot stranden
Vi som aldrig setts förr
Att du vågar gå med mig
Ifrån trängsel och vin
Det var enkelt för båda
Bara öppna en dörr
Sommarnatten är från
Och med nu din och min
Med en suck rullar vågorna in

Ta mej till havet, och gör mej till 
kung!
Kung över sommar’n och natten
Sanden är fuktig och kvinnan är 
ung
Galen av längtan är jag
Dofterna samlas, och luften blir 
tung
Ta mig till havet och stanna
Tills natten blir dag

Kanske något berusad
Fastän glasklar ändå

När ett sinne I taget
Fylls av allt jag kan få
Om jag lever imorgon
Spelar ingen roll alls
Vi har hört havet spela
Våran sommarnattsvals
Jag vill ha dej
När natten ser på

Ta mej till havet, och gör mej till 
kung!
Kung över sommar’n och natten
Sanden är fuktig och kvinnan är 
ung
Galen av längtan är jag
Dofterna samlas, och luften blir 
tung
Ta mig till havet och stanna
Tills natten blir dag

TA MIG TILL HAVET
Text & musik: Peter Lundblad
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Samlar mina tankar I ensamhet 
innan jag går ut
Trodde jag var smart när jag gjorde 
slut
Ah, ah
Längtar efter dig och nu står jag 
här utanför din dörr
När jag nu ringer på öppnar du då? 
eller vill du att jag ska gå?

Så jag ber dig: Kom ut till mig

Eloise
Är vi mer än bara vänner
Så visa vad du känner
Och sen får känslorna bestämma
Eloise
Även vindarna kan vända
För mig är du den enda
Och kärleken den är värd ett högre 
pris, Eloise

Det är inte lätt när man inte kan 
inse sina fel
Jag är som en boll I ett flipperspel
Ahh ahh
Längtar efter dig och nu står jag 
här utanför din dörr
När jag nu ringer på öppnar du då? 
eller vill du att jag ska gå?

Så jag ber dig: Kom ut till mig

Eloise 
Är vi mer än bara vänner
Så visa vad du känner
Och sen får känslorna bestämma
Eloise
Även vindarna kan vända
För mig är du den enda
Och kärleken den är värd ett högre 
pris, Eloise
Ohhh ba ba ba ba ba ba ba ba ba

Jag väntar och hoppas och längtar 
säg mig
Eloise
Även vindarna kan vända
För mig är du den enda
Och kärleken den är värd ett högre 
pris, Eloise

ELOISE
Text & musik: Lasse Holm & Gert Lengstrand
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Ingen vet, det jag vet, en 
hemlighet
Någon som jag tycker om har gjort 
mig het
Kan jag hjälpa att jag känner det 
så här?
Och den blick som jag fick, den sa 
mig allt
Det jag vill, kan jag nog få, 
tusenfalt
Å nu börjar jag förstå att jag är kär

Jag vill vara din, ska du veta
Bara vara din, Margareta.
Stå där vid din dörr, kär som aldrig 
förr
Men vågar inte ringa.
Pulsarna dom bränner så heta,
känner du som jag, Margareta.
Blickarna du gav, gav du dom som 
svar eller ej?

Och jag går hem igen med din 
bukett
Det jag vill säga dig är inte lätt
Kan inte hjälpa att jag känner det 
så här

Jag vill vara din, ska du veta
Bara vara din, Margareta
Stå här vid din dörr, kär som aldrig 
förr
Men vågar inte ringa
Pulsarna de bränner så heta,
Känner du som jag, Margareta.
Ingen annan vet om din hemlighet 
mer än jag

Ska du aldrig nånsin få veta 
att jag gillar dig, Margareta
Står här vid din dörr,  
kär som aldrig förr
Men vågar inte ringa
Pulsarna de bränner så heta,
Känner du som jag, Margareta
Ingen annan vet om din hemlighet 
mer än jag

Na na na na na na...

JAG VILL VARA DIN MARGARETA
Text & musik: Jan-Erik Karlzon & Sten och Stanley

MAR 
GAR 
ETA
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If you change your mind
I’m the first in line
Honey, I’m still free
Take a chance on me
If you need me, let me know
Gonna be around
If you’ve got no place to go
When you’re feeling down

Friday night and the lights are low
Looking out for a place to go
Where they play the right music
Getting in the swing
You come to look for a king
Anybody could be that guy
Night is young and the music’s 
high
With a bit of rock music
Everything is fine
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance

You are the dancing queen
Young and sweet
Only seventeen
Dancing queen
Feel the beat from the 
tambourine, oh yeah
You can dance
You can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl
Watch that scene
Digging the dancing queen

I’ve been cheated by you since I 
don’t know when
So I made up my mind, it must 
come to an end
Look at me now, will I ever learn
I don’t know how, but I suddenly 
lose control
There’s a fire within my soul

and I can hear a bell ring
(One more look) and I forget 
everything, whoa

Mamma mia, here I go again
My, my, how can I resist you?
Mamma mia, does it show again
My, my, just how much I’ve missed 
you?

So I say
Thank you for the music, the songs 
I’m singing
Thanks for all the joy they’re 
bringing
Who can live without it? I ask in all 
honesty
What would life be?
Without a song or a dance, what 
are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
For giving it to me

ABBA-MEDLEY
Text & musik: Björn Ulvaeus & Benny Andersson
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Jag ska Ooa hela natten
Ooa hela dan Ooa hela natten
Skrämma slag på halva stan
Ooa hela natten lång
Tills du Upptäcker mig
Ao Ao-ao-ao
Ooa hela natten Ooa hela dan
Ooa hela natten skrämma slag på 
halva stan
Ooa hela natten lång tills Du 
upptäcker mig
Ao Ao-ao-ao
Ooa för dig
Ao Ao-ao-ao

Fick en stöt genom kroppen
Fick en knäpp upp i knoppen
Klöste repor I bordet, när du gick 
förbi
Följde efter förtrollad
- Det é vad du gör
knockad tiltad och nollad
- Det é vad du é
Hör du ugglor I mossen, Ja då é 
jag där
För jag ska

Ooa hela natten
Ooa hela dan Ooa hela natten
Skrämma slag på halva stan
Ooa hela natten lång
Tills du Upptäcker mig
Ao Ao-ao-ao

Ooa hela natten Ooa hela dan
Ooa hela natten skrämma slag på 
halva stan
Ooa hela natten lång tills Du 
upptäcker mig
Ao Ao-ao-ao
Ooa för dig
Ao Ao-ao-ao

Sitter stadigt på grenen bundit 
fast båda benen
Jag får svindel och dånar, du syns 
bak gardin
Klättrar in på balkongen - Det é 
vad du gör
Håll mig fast, Håll mig fången
- Det é vad du vill
Men du ryggar tillbaks, Ser helt 
skräckslagen ut

Ref. Jag ska Ooa hela natten...

Öppna fönstret titta på vad du kan 
få
Bättre än den vägg du stirrade på
Helt i dina händer
Ta mig dit du vill
Vill du till Peru
Ja då sticker vi nu

Ref. Jag ska Ooa hela natten...

OOA HELA NATTEN
Text & musik: Åke Eriksson
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Natten känns mörk trots månen
Gatan är tom och kall
Jag har vandrat I timmar, timmar
Jag tänker på vad som hänt oss
Orden du sa som var så sant
Att min kärlek har svalnat, svalnat
Vi vet om att något måste hända
Om vi ska hitta tillbaks igen

I do I do I do
Nu står jag redo här framför dig
Och inser att jag älskar dig
I do I do
Du gör mig lycklig, lycklig
I do I do I do
Ja känslan den är så explosiv
Jag måste ha dig I mitt liv
I do I do
Du gör mig lycklig, lycklig

I vardan är lätt att glömma
Känslan som finns blir slentrian
Man tar det för givet ,livet
Vi vet om något måste hända
Om vi ska hitta tillbaks igen

I do I do I do
Nu står jag redo här framför dig
Och inser att jag älskar dig
I do I do
Du gör mig lycklig, lycklig
I do I do I do 
Ja känslan den är så explosiv
Jag måste ha dig I mitt liv
I do I do
Du gör mig lycklig ,lycklig

Jag faller bara för dig
Bara för dig
Vi vet om att något måste hända
Om vi ska hitta tillbaks igen

I do I do I do
Nu står jag redo här framför dig
Och inser att jag älskar dig
I do I do Du gör mig lycklig, lycklig

I do I do I do
Nu står jag redo här framför dig
Och inser att jag älskar dig
I do I do Du gör mig lycklig, lycklig

I DO I DO I DO
Text & musik: Casper Jarnebrink, Marianne Grönvall, Mikael Per Karlsson & Thomas Johans-
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Bortom mörkret finns en evighet
Himlens alla stjärnor lyser upp i 
natten
Kanske att min dröm blir 
verklighet
För din kärlek går jag genom eld 
och vatten
Jag vill ha dig här hos mig, och 
alltid vara nära dig

Du finns i mina drömmar, tusen 
och en natt
Väcker mina känslor
Varje tid i gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek
Kan bli verklig, kan bli sann
Om du älskar mig i tusen och en 
natt

Som en tjuv om natten kommer du
Stjäl en kyss och tar det mesta av 
min kärlek
Utanför så è d mörkt nu
När det ljusnar vill jag vara i din 
närhet
Jag vill vakna upp med dig och 
känna att du älskar mig

Du finns i mina drömmar, tusen 
och en natt
Väcker mina känslor
Varje tid i gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek
Kan bli verklig, kan bli sann
om du älskar mig i tusen och en 
natt

Skuggor som faller i den blåa 
skymningen
Får mig att längta efter kärlek och 
bara drömma
Jag kan aldrig glömma

Du finns i mina drömmar, tusen 
och en natt
Väcker mina känslor
Varje tid i gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek
Kan bli verklig, kan bli sann
om du älskar mig i tusen och en 
natt
ooo, för jag ska älska dig i tusen 
och en natt

TUSEN OCH EN NATT
Text & musik: Gert Lengstrand & Dille Diedricson
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Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Han om våren, som en vårvind
Min kärlek fick han och allt han tog
Men så kom hösten, åhå den kärlek
Han svor var evig, bara dog

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Han fick en annan, jag har sett 
dem
Han verkar lycklig och hon är ung
Det jag har lärt mig, är just detta
När hjärtat svider, sjung åh sjung

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Vårt liv är fattigt, utan kärlek
Jag fick en annan som har mig kär
Hans gamla kärlek, har fått korgen
Hon undrar säkert vem jag är

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

SÅNT E´ LIVET
Text & musik: Bill Crowne
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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,
De torkar lika snabbt igen
Man rår ej för att tårar rinner,
När man har mist sin vän 

Jag vill ha en egen måne, 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
Jag vill ha en egen måne, 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 till allting ordnat 
sig

JAG VILL HA EN EGEN MÅNE
Text & musik: Ted Gärdestad & Kenneth Gärdestad 
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Vi är på gång
Vi är laddade, vi är tända
Vi är på gång
Ikväll kan allting hända

Måndag, tisdag, onsdag
Torsdag och fredag
Går jag mest och väntar på att 
veckan ska ta slut
Sekunder springer, timmarna går 
långsamt
Jag tittar otåligt på klockan
Snart ska vi dra ut

Vi är på gång, Vi är laddade, vi är 
tända
Vi är på gång, Ikväll ska allting 
hända
Vi ska löpa linan
Kasta loss
Det finns inget slut
Ingenting kan stoppa oss
Vi är på gång

Måndag, tisdag, onsdag
Torsdag och fredag

Går jag runt och drömmer
Spanar i det blå
Du ligger lågt och väntar
Men känner hur det kommer
Förväntningarna stiger
Du, nu måste vi gå

Vi är på gång
Vi är laddade, vi är tända
Vi är på gång, Ikväll ska allting 
hända
Vi ska löpa linan
Kasta loss
Det finns inget slut
Ingenting kan stoppa oss
Vi är på gång

Vi är på gång
Vi är laddade, vi är tända
Vi är på gång
Ikväll ska allting hända
Vi är på gång
Vi är laddade, vi är tända
Vi är på gång
Ikväll ska allting hända

VI ÄR PÅGÅNG
Text & musik: Tomas Ledin
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Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet.
Dom ska få se,
vem dom roat sej med

Allt var så festligt med Janne och 
mej,
vi kila stadigt förut,
tills Janne mötte Yvonne,
då tog det roliga slut 

Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet.
Dom ska få se,
vem dom roat sej med 

Janne och jag såg Yvonne på en 
dans,
och hon gav Janne en blick,
dom stod och skratta åt mej,
när sista dansen hon fick 

Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet.
Dom ska få se,
vem dom roat sej med

Kanske att hjärtat mitt värker 
ännu,
men vad bryr jag mej om det,
nej, jag ska gömma min sorg,
och jag ska skratta och le

Leva livet, nu ska jag leva livet,
Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet
Dom ska få se,
vem dom roat sej med
Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet
Dom ska få se,
vem dom roat sej med
Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet
Dom ska få se,
vem dom roat sej med

LEVA LIVET
Text & musik: Herb Wiener, Wally Gold & Seymour Sy Gottlieb
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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 dem
Vill gärna ta ner nån till dig
Där bortom himlen finns en 
evighet
Om du vill upptäcka den här med 
mig
Ta första stegen och visa mig 
vägen ikväll
En känsla och jag litar på dig
Sen blir vår kärlek aldrig 
främmande igen

Natten finns till för dig och mig
Glöm det som är omkring oss
Låt mig få komma
Låt mig få vara nära dig

Som Mona Lisa har sitt leende
Så gömmer också du en hemlighet
Stjärnor jag ser dem
Vill gärna ta ner nån till dig
Där bortom himlen finns en 
evighet
Om du vill upptäcka den här med 
mig
Ta första stegen och visa mig 
vägen ikväll
En känsla och jag litar på dig
Sen blir vår kärlek aldrig 
främmande igen
Då blir vår kärlek aldrig främmande 
igen

FRÄMLING
Text & musik: Lasse Holm & Monika Forsberg
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Dra ner rullgardinen
Släck alla lampor som stör
Lägg dig ner och lyssna
På stadens skrik utanför
Vänd dig om sakta
Och le som bara du gör

Inatt är jag din
Inatt är du min
Och ingen ska få ta
Natten ifrån oss

Nu är timmen slagen
Det är slut på blickar och prat
Jag bjuder dig min kropp
Serverad på silverfat
Allt som hörs i huset
Är grannens tv-apparat

Inatt är jag din
Inatt är du min
Och ingen ska få ta
Natten ifrån oss

Inatt är jag din
Inatt är du min
Och ingen ska få ta
Natten ifrån oss

I NATT ÄR JAG DIN
Text & musik: Tomas Ledin
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Har tvättat kostymen och skjortan 
min är strykt
Slipsen knöt jag klar redan i går
Jag väntar på bussen som stannar 
nere i byn
Den brukar komma klockan kvart 
i två

Där ute faller regnet från en 
himmel mörk och grå
Men det gör mig faktiskt ingenting 
för snart knackar hon på

Hon kommer med solsken till mig
Hon kommer med solsken till mig
Och hela världen blir så underbar
När hon kommer och jag vet hon 
har
Solsken till mig
Hon kommer med solsken till mig
Jag har väntat hela sommaren på 
solsken till mig

Och mig har hon lovat att komma 
hit och hälsa på
Senast när vi möttes in i stan
Ja, det var i våras vi sågs på en 
dansrestaurang
Sen har vi ringt varandra nästan 
varje dag

Mellan molnen börjar solen skymta 
ser den smyga fram

Så det står nog inte på förrän hon 
knackar på min fönsterkarm

Hon kommer med solsken till mig
Hon kommer med solsken till mig
Och hela världen blir så underbar
När hon kommer och jag vet hon 
har
Solsken till mig
Hon kommer med solsken till mig
Jag har väntat hela sommaren på 
solsken till mig

Mellan molnen börjar solen skymta 
lika varmt som förr
Hon kommer upp för gången nu 
och knackar på min dörr
Nej, hon knackar på hos mig

Hon kommer med solsken till mig
Hon kommer med solsken till mig
Och hela världen blir så underbar
Och när hon kommer och jag vet 
hon har
Solsken till mig
Hon kommer med solsken till mig
Jag har väntat hela sommaren på 
solsken till mig

Ja, jag har väntat hela sommaren 
på solsken
Hon kommer med solsken till mig

HON KOMMER MED SOLSKEN
Text & musik: Larry Forsberg & Sven-Inge Sjöberg
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Blixtar och dunder, magiska under
Plötsligt en dag har det hänt
Åh, vilken tur (Du är en lyckofigur)
En dag i staden (Du gick där och 
tänkte)
På esplanaden (Då såg du nåt som 
blänkte)
Det kändes som jag hade vingar
Åh, vilken underbar dröm

Diggi-loo diggi-ley, alla tittar på 
mig
Där jag går i mina gyllene skor
Jag dansade omkring på gatan
Och hela världen den log
Diggi-loo diggi-ley, himlen 
öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
Åh, jag börjar nästan sväva
I mina gyllene skor

Jag har visioner, för millioner
Gyllene dojor för dig och lyckan är 
gjord (Säg mer, vi tror på ditt ord)
Tänk dig ett hinder (Det flyger du 
över)
Vingar på skorna (Är allt vad du 
behöver)
Åh, jag kan bli vad jag önskar
I min förtrollade värld 

Diggi-loo diggi-ley, alla tittar på 
mig
Där jag går i mina gyllene skor
Jag dansade omkring på gatan
Och hela världen den log
Diggi-loo diggi-ley, himlen 
öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
Åh, jag börjar nästan sväva
I mina gyllene skor

Det var en önskedröm men jag 
måste medge
Att när jag vaknade vakna’ jag med 
glädje
Jag, en sång och en dansman
Åh, åh

Diggi-loo diggi-ley, himlen 
öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
Åh, jag ville gärna önska
Åt alla gyllene skor
Åh, jag ville gärna önska
Åt alla gyllene skor

DIGGELO DIGGELEY
Text & musik: Torgny Söderberg
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Jag sitter ensam när showen är 
slut
Då kommer känslan tillbaks
Går ut i natten där himlen är blå
Som den kan va After Dark

Jag vill ha fartfyllda heta nätter
Spänning och magi
Jag är här
Jag är nu
Jag är friiii..

För jag vill leva la Dolce vita (ooh)
Ja, jag vill leva la Dolce vita (ooh)J
Jag vill bada i Champagne min vän
På resan genom gryningen. (ooh)
För jag vill leva la Dolce vita (ooh)
Ja, jag vill leva la Dolce Vita (ooh)
Ge mig glitter och glamour
Här där verkligheten bor
Dolce vita mou’amour

Det känns som om livet har mera 
att ge
Än bara ansvar och krav
Jag tänkte vi kunde dansa och le
Ända tills natten blir dag
Och leva livet i stadens glimmer

Tänja varje gräns
Jag är här
Jag är nu
Ja det känns...
För jag vill leva la Dolce vita (ooh)
Ja, jag vill leva la Dolce vita (ooh)J
Jag vill bada i Champagne min vän
På resan genom gryningen. (ooh)
För jag vill leva la Dolce vita (ooh)
Ja, jag vill leva la Dolce Vita (ooh)
Ge mig glitter och glamour
Här där verkligheten bor
Dolce vita mou’amour

För jag vill leva la Dolce vita (ooh)
Ja, jag vill leva la Dolce vita (ooh)J
Jag vill bada i Champagne min vän
På resan genom gryningen. (ooh)
För jag vill leva la Dolce vita (ooh)
Ja, jag vill leva la Dolce Vita (ooh)
Ge mig glitter och glamour
Här där verkligheten bor
Dolce vita mou’amour

DOLE VITA
Text & musik: Larry Forsberg & Sven -Inge Sjöberg
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Nu så skall vi sjunga då blir kvällen 
ej lång
Väggarna skall skaka och golven 
skall gunga
Alla får va´ med å stämma in i vår 
sång 
Är ni alla klara att sätta igång ?

Alla som är glada skall klappa i sin 
hand
Och de som gillar hästar ska låtsas 
spela i band 
Och ni som gillar fotboll ska resa er 
och ropa TJOSAN !!
Himla med ögonen du som har 
färgat hår 

Herrar som har muskler ställ upp 
er och stå 
De som är från Sköfta skall stampa 
med foten
Damer som har klänning sätter 
snurr på sin kjol
Alla som fyllt 30 ska nu spela cool

Ni som jagar älgar skall vända om 
och le

Ett hopp från kvällens värdar det 
vill vi också se
Och alla som är lärare viftar lite 
grann i luften 
Tjuter och visslar gör alla som 
gillar te

Damer som har halsband hoppar 
nu på ett ben
Du som är bra på sjunga skall 
sträcka upp händerna
Herrar som har T-shirts brister ut i 
ett HEJ !!
Klia dig i huvudet gör du som har 
tjej
Alla som kan blanda en drink skall 
stå på tå
Alla klappar magen som äter godis 
så 
Och de som gillar allsång och 
gärna vill vara med på resten
Hälsa på grannen med vänster och 
höger hand 

PRESENTATIONSVISAN
Melodi: Sjösala Vals 
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Och nu så vill jag sjunga att 
sommaren är skön
och träden är så fina och marken 
är så grön
Och blommorna är vackra och 
höet luktar gott
och solen är så solig och vattnet 
är så vått
Och lilla fågeln flyger i boet ut och 
in
och därför vill jag sjunga att 
sommaren är min

Och jag vill också sjunga att fjärilar 
är bra
och alla söta myggor dom vill jag 
också ha
och jag är brun om bena precis 
som det ska va
och därför vill jag sjunga att bruna 
ben är bra
Och jag har nya fräknar och 
prickigt sommarskinn
och därför vill jag sjunga att 
sommaren är min

SOMMAREN ÄR MIN
Text & musik: Astrid Lindgren & Georg Riedel

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 barnen fulla av sommar och 
benen fulla med spring

IDAS SOMMARVISA
Text & musik: Georg Riedel & Jan Lundgren
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En dag när vindarna bär
En dag står du och jag här
En dag när drömmen når fram
När vägarna möts, förstår vi 
varann

En dag vi alla förstår
En dag, när stillheten rår
En dag jag finner din hand
När vägarna möts, förstår vi 
varann

Vi bär på en längtan och vandrar 
omkring
Vandrar men utan att se
Vad som än händer, jag kommer 
till dig
Stannar fast timmen är sen
Stannar fast timmen är sen

Åh... En dag när vindarna bär
En dag står du och jag här
En dag när drömmen når fram
När vägarna möts, förstår vi 
varann

Åh... Allt det vi söker, det finns här 
intill
Allt som vi hoppas ska ske
Åh... Vad som än händer, jag 
kommer till dig
Stannar fast timmen är sen
Åh... Stannar fast timmen är sen

Åh... En dag när vindarna bär
En dag står du och jag här

Åh... En dag

När vägarna möts förstår vi varann
En dag vi alla förstår
Åh... En dag, när stillheten rår
En dag jag finner din hand
När vägarna möts, förstår vi 
varann
(En dag när vindarna bär)
En dag står du och jag här
En dag när drömmen når fram
När vägarna möts, förstår vi 
varann

EN DAG
Text & musik: Tommy Nilsson
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Upp över mina öron, över hela min 
kropp
Upp över mina öron, över hela min 
kropp, förälskad i dig
I hela mitt liv har jag letat utan att 
veta att du var så nära mig
Upp över mina öron, över hela min 
kropp
I hela mitt liv har jag letat utan att 
veta

Alldeles bredvid mig i nästan 
femton år
Fanns den som skulle bli nånting 
att hålla sig i
När natten blev för lång och 
rummet såg ensamt ut

Jag trodde bara att du var en vän 
till mig
Men det var fel så klart och det var 
underbart
När båda på en gång hittade hem 
till slut

Upp över mina öron, över hela min 
kropp, förälskad i dig
I hela mitt liv har jag letat utan att 
veta att du var så nära mig
Upp över mina öron, över hela min 
kropp

I hela mitt liv har jag letat utan att 
veta
Upp över mina öron, över hela min 
kropp

Jag gick från vän till vän, jag gick 
från famn till famn
Du hade sett mig gå och alltid gett 
mig råd
Om hur flickor ska, hur flickor ska 
tas

Så när det sen blev dags för oss
Att bli ett par jag visste instinktivt
Nästan intuitivt, du hade lärt mig 
bra, hur flickor ska tas

Upp över mina öron, över hela min 
kropp, förälskad i dig
I hela mitt liv har jag letat utan att 
veta att du var så nära mig
Upp över mina öron, över hela min 
kropp
I hela mitt liv har jag letat utan att 
veta

Upp över mina öron, över hela min 
kropp
Upp över mina öron, över hela min 
kropp
Upp över mina öron

UPP ÖVER MINA ÖRON
Text & musik: Anders Glenmark
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Hör du sången dom spelar på 
radion
varje ord verkar handla om dig
Hur du knackade på mitt i som-
mar’n
men kom aldrig mer igen

Såg en mås cirkulera vid hamnen
som om han letade efter en vän
Samma morgon det regna’ på 
stranden
där jag gick ensam igen

Här kommer kung av sand
här kommer kungen av ingenting 
alls
Här kommer kung av sand
här kommer kungen av ingenting 
alls

Såg en ande, hon vandra’ vid 
vattnet
Hennes fotsteg försvann i en vind
När jag vaknade upp under himlen
kände jag värmen av din kind

Här kommer kung av sand
här kommer kungen av ingenting 
alls

Här kommer kung av sand
här kommer kungen av ingenting 
alls

Hej
Hör en kung av sand som kallar
He-he-hej
Hör en kung av sand som kallar

Här kommer kung av sand
här kommer kungen av ingenting 
alls
Här kommer kung av sand
här kommer kungen av ingenting 
alls
Här kommer kung av sand
här kommer kungen av ingenting 
alls
Här kommer kung av sand
här kommer kungen av ingenting 
alls
Ingenting alls
Ingenting alls

KUNG AV SAND
Text & musik: Per Gessle
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Klockan 2 spelar klart sista dansen
Dags att dra med packad buss till 
Örebro
Vi får svårt slita oss från fansen
Måste dra, men fick vi något napp 
då mån tro

Jajamen, titta vad jag hitta på 
scenen
Jajamen, en trosa i en spetsmo-
dell
Jajamen, och tjejen med dom 
skitsnygga benen
Jajamen, Rolandz har spelat i kväll

Korv med mos dressing o en 
pucko i handen
Det hör till när man åker ut på 
turné
Bilkartan fråga mig i sömmen jag 
kan den
Å när kvällen är slut så ropar nå-
gon kom får ni se

Jajamen, titta vad jag hitta på 
scenen
Jajamen, en trosa i en spetsmo-
dell
Jajamen, en sån som smiter rakt 
upp i grenen
Jajamen, Rolandz har spelat i kväll

Sjunger jämt om kärlek, finna och 
vinna
Att dom kysser varandra och säger 
jag är din plockepinn
Men är vi spelat klart ser vi plöts-
ligt en kvinna
Som säger vänta ett slag jag tror 
bestämt den trosan är min

Bappabappabara
Jajamen, titta vad jag hitta på 
scenen
Jajamen, en trosa i en spetsmo-
dell
Jajamen, och tjejen med dom 
skitsnyga benen
Jajamen, en trosa i en spetsmo-
dell
Jajamen, en som som smiter rakt 
upp i grenen
Jajamen, Rolandz spelat i kväll

JAJAMEN
Text & musik: Robert Gustafsson
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