
Vi dansa rumba i ........................
vi har planterat en kaktus på marken

En gång jag seglar i .........

en gång är du i min famn

en gång berättas min vän

sagan om den som kommer igen

När det våras skickar jag till dig

..................... frånAmsterdam.

Jag ska skicka varje dag till dig

..................... frånAmsterdam

Du ska inte jaga så rolöst omkring
men lära dig älska .......................

Jag är lapp och jag har mina .........
jaghar trolltrummans rytm i mitt blod

Vad tar ni för ................där i fönstret?

Med svansen i vädret så stolt.

Vad tar ni för ................där i fönstret?

Jag hoppas ni ej har den sålt!

Rättsvar:tulpaner
(TulpanerfrånAmsterdam)

Rättsvar:valpen
(Vadtarniförvalpendärifönstret?)

Jag var ung en gång för länge sen
en .................. med färg,
alla jäntor var som vax uti min famn.

Rättsvar:flottare
(Flottarkärlek)

Liten blir stor, ................. och tror
kommer du snart till mej?
Rosende kind, kommer en vind
för den mej hem till dej?

Rättsvar:drömmer
(Engångjagseglarihamn)

Rättsvar:Engelskaparken
(RumbaiEngelskaparken)

Rättsvar:renar
(Vidfotenavfjället) Rättsvar:smånärating

(Smånärating)

Rättsvar:hamn
(Engångjagseglarihamn)



Jag ska måla hela världen lilla ...................

full av solsken varje da´

att det regnar och är grått det gör detsamma

du ska solsken i ditt fönster ändå ha.

Viktoria,Viktoria

det här var en tråkig ...........

men jag har lovat att hålla tyst

så jag säger inte ett knyst.

Jag är den glade ........................

jag sjunger var jag går

jag vandrar hela sommaren

och vinter, höst och vår!

Det blir inget bröllop på ...........

på ...................

för vi ligger efter med skatten i år

Håll min hatt, var är skorna?

Hämta broschen i mitt skrin

snart så ska jag möta ...........................

Tonerna de ger oss både

skratten och gråten.

Viljen I så spelom vi nu

......................................

...................... öppna din dörr!

Möt mej i porten nu liksom förr

Så löd hans hälsning fast vägen var lång

vägen var lång, vägen var lång

Rom ligger långt från en gränd i Lyon.

Vi önskar, vi önskar var eviga dag

var ........... var ............ var ..........

Rättsvar:vandraren
(Jagärdengladevandraren)

Rättsvar:lördag
(Detbliringetbröllop)

Rättsvar:mamma
(Jagskamålahelavärldenlillamamma)

Rättsvar:söndag
(Påsöndag)

Rättsvar:Viktoria
(Viktoria)

Rättsvar:Ann-Caroline
(Ann-Caroline)

Rättsvar:Augustin
(Augustin)

Rättsvar:Gärdebylåten
(Gärdebylåten)



Nej, nu ska jag inte mera va´

mot en enda gosse snäll,

för jag ska ta ..............................

med mej ut i kväll!

Många långa dar, en vecka så trist

sju ........................ kvällar

se´n jag såg dig sist!

Ändå trodde jag du skulle ändra dig.

Sju ....................... kvällar

har sagt du kommer ej.

Och flickan sa till ..................................

Du rör inte floret på hatten min!

För den ska vara fin för se´n

i kväll ska jag träffa min älskade vän.

För jag är ......................... ja´

och ja´ har det så bra

jag ligger på soffan för så ska de´ va´

Å gräset de växer å rågen han gror.

Sätt på pannan, mor, sätt på pannan, mor!

Far jag kan inte få upp min .....................

Nej, inte ens med hammare och spik.

Nu tändas åter ........................

imin lilla stad.

Två ganska svaga lyktor

framför rådhusets fasad.

Famnen full utav ...........................
får du nu utav mej
solens gyllene strålar, lyser bara för dej.

Rättsvar:morfar
(Jagskatamorfarmedmejutikväll)

Rättsvar:torpare
(Torparvisan)

Rättsvar:ensamma
(Sjuensammakvällar)

Rättsvar:ljusen
(Nutändasåterljusen)

Rättsvar:sunnanvind
(Sunnanvindsvalsen)

Rättsvar:kokosnöt
(Kokosnöten)

Rättsvar:solsken
(Famnenfullutavsolsken)

Sommar, sommar , sommar,

det är dans i ..........................

sommar, sommar , sommar

hjärtan skärs i trädens bark.

Rättsvar:FolketsPark
(Sommar,sommar,sommar)



Rudolf med röda ...................

hette en helt vanlig ren.

Som blivit kall om .............

därav kom dess röda sken.

Det är ................. ..........................

och mitt huvud känns så tungt.

Det är ................. ..........................

och mitt huvud känns så tungt.

När jag sitter här

med ett glas grapefruktjuice

sjungande The Gräsänklingblues.

Tror du att jag ............................. är?

Nej, långt, långt därifrån.

Att jag älskat dej i lust och nöd

får ej bli min bleka död.

Vart tog den stygga lilla ................ vägen

ingen som vet, ingen som vet.

Vart tog den stygga lilla ................ vägen

ingen som vet, ingen som vet.

Så vänder vi på .....................

och vad hittar vi väl där,

ja, vad hittar vi där?

Är du kär i mig ännu, Klas-Göran

har du kvar dina ............ för mig.

Jag går hemma på fäbon och väntar

och jag har kvar mina ............ för dig!

Kära du, låt dej inte .......................... av oss

du har nog att göra med att köra och

vi har det bra, vi här bak i bilen

och vill ej va´ med om nå´n krock!

Rättsvar:distraheras
(Flickorbakibilen)

Rättsvar:känslor
(Klas-Göran)

Rättsvar:loppan
(Loppan)

Rättsvar:bladet
(Titta,titta)

Rättsvar:förlorad
(Trorduattjagförloradär)

Rättsvar:mulen
(Rudolfmedrödamulen)

Tänk dej en strut ...........................

hälften till dej, resten till mej.

Rättsvar:måndagmorgon
(Gräsänklingblues)

Rättsvar:karameller
(Enstrutkarameller)



Titta det .........., titta det ...............

alltingärvitt, vitt, vitt.

Rättsvar:snöar
(Titta,detsnöar)

Knäpp upp, relax ......... ......

Rättsvar:kopplaav
(Knäppupp,relax,kopplaav)

Inte visste vi vad kärlek var

förr´n lilla ............ kom till stan.

Nu sitter vi där och doppar skorporna

på Kaffe-Sjuan hela dan!

Rättsvar:Dagny
(Dagny)

Det stod en varm korv gubbe

ner vid Fyris torg.

Han måla´ korvarna svarta

för han hade sorg

Han hade ......... .... ...........

Rättsvar:lådapåmagen
(Varmkorvboogie)

Vi har skjutit en gök, ko-ko

med ...................................

det var vårt första försök, ko-ko

medammunition!

Rättsvar:luftvärnskanon
(Viharskjutitengök)

Ofta som liten, liten tös

kom jag med frågan: När jag blir stor

blir jag då vacker, blir jag då rik?

Svaret det gav mej mor:

........ ........ ............

det sker det som än ska ske

sin framtid kan ingen se

........ ........ ............

Rättsvar:Queserasera
(Detsomskerdetsker)

Jag står här på ett ..........

ett cirkuståg passerar,

en clown, en vind passerar,

men jag är fylld av sorg.

Rättsvar:torg
(Jagstårhärpåetttorg)

Jag har gått här förr,

men jag märkte då

inget särskilt med de stenar

som jag trampa på

men här står jag nu

i ett magiskt sken

för jag är ju i dina ...........................

Rättsvar:kvarter
(Idinakvarter)



Vi möts och vi skiljs,
men vi skiljs utan ...............
vi ler blott och säger farväl.

Högt uppe på .....................

jag har till en vän

förlorat mitt hjärta

får t́ aldrig igen.

Res med mig Stina

i en .................. till Kina

det går så lagom fort!

Den ene kom på hösten
just då isen bundit sjön
den andre under vintern
muntert traskande i snön.
Fast båda hade tjänat
kung och krona i armén
så blev de genast fiender
om ................... ......................

Jo, det satt i månens sken
...... ...... ...... .... ... .......
när de kvittrade
vi då fnittrade
och vi kysstes i allén.

Sugar in the morning,

sugar in the evening

sugar varenda dag.

Tänk så mycket sugar

det finns i .........!

Rättsvar:roddbåt
(ResmedmigStina)

Rättsvar:USA
(Sugarinthemorning)

Nu är jag pank och ......................
men tänker dock ej klaga!

Rättsvar:fågelfri
(Nuärjagpankochfågelfri)

Ett litet rött paket ....... ....... ......
det kostar bara en och sjuttifem
men räkna inte kärleken i ören
fastmer i brustna hjärtan
ta och räkna den.

Rättsvar:medvitasnören
(Ettlitetröttpaket)

Rättsvar:tårar
(Vimötsochviskiljs)

Rättsvar:tvåsmåfåglarpåengren
(Tvåsmåfåglarpåengren)

Rättsvar:mjölnarensIréne
(MjölnarensIréne)

Rättsvar:uppe
(Högtuppepåberget)


