
Ack nu är det vinter...

...och skidan den slinter
i bukter och finter, går bra, går bra
och knutarna spraka och medarna knaka
och isarna braka, hurra, hurra!

Skolgossens vintervisa (vers 1) - L.A.Lundh

Ack, Värmeland du sköna...

...du härliga land
du krona bland Svea rikes länder
och komme jag väl mitt i det förlovade land
till Värmland jag ändock återvänder.
Ja. där vill jag leva, jag där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

Värmlandsvisan (vers 1) - Anders Fryxell

Alla fåglar kommit re´n...

...vårens glada gäster
vilken fröjd i solens sken
vilka sångarfester!
Lärkan drillar högt i sky
våren är ju evigt ny
jordens högtid börjar gry
sprider fröjd åt alla

Alla fåglar kommit re´n trad/von Fallersleben

Allt bakom oxar tio från
stadens sus och dus...

...jag reste klockan nio
mitt mål var Santa Cruz
Med fyra ton på kärran
guitarren imin hand
jag spelade för Herran
och sjöng om Pampas land

Oxdragarsång (vers) - Evert Taube

Dra, dra, min gamla oxe...

...det bästa du förmår!
Bra, bra min gamla oxe!
därhemma klövern står.
Och knirra, knarra knirra,
min kärra knirr och knarr.
Och dirra darra dirra
var sträng på min guitarr!

Oxdragarsång (refräng) - Evert Taube

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.

Oh boy, oh boy (refräng) - Lasse Dahlquist

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 klänning 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?

Oh boy, oh boy (vers 1) - Lasse Dahlquist

Anna, du kan väl stanna...

...hemma hos mig
månen och grammofonen, frestar de ej?
vinet och apelsinet det har jag köpt åt dej.
Så lillaAnna,åh, lillaAnna
du kan väl stanna här hos mej?

Anna, du kan väl stanna V. Dalquist/J.Sylvain



Allting kan gå itu...

...men ett hjärta kan gå i tusen bitar,
säger du att du är min vän
så är du säkert det.

Tusen bitar (refräng) - Anne Linnet/Björn Afzelius

Allting kan man sälja...

...med mördande reklam!
Kom och köp konserverad gröt!
Allting går att svälja med mördande reklam
även lagom söt konserverad gröt!

Konserverad gröt (refräng) - Ulf Peder Olrog

Bro, bro breja...

...stockar och stenar, alla goda renar
ingen slipper här fram, här fram
förrän hon säger sin kärestas namn.
Vad heter han?
Har du tagit prästens sko,
prästens sko, prästens sko?
Har du tagit prästens sko, ja eller nej?

Bro, bro breja - Trad

Vi äro musikanter...

...allt ifrån Skaraborg,
vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg
Vikanspela fiolioliolej
vi kan spela basfiol och flöjt!
Och vi kan dansa bom-fadderalla,
bom-fadderalla, bom-faderalla
Vi kan dansa bom-faderalla,
bom-faderallanlej!

Vi äro musikanter - Trad

Små grodorna...

...små grodorna är lustiga att se,
små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Ej svansar, ej svansar, ej öron hava de,
ej svansar, ej svansar, ej öron hava de.

Ko-ack-ack-ack.....

Små grodorna - Trad

Känner du Lotta, min vän...

...som bor i Fiskaregränd
hon har en söt liten vän
kom får du dansa med den.
Tralala....

Känner du Lotta - Trad

Tre små gummor skulle gå en dag...

...till marknaden uti Nora.
Vi ska ha roligt, sa gummorna de små.
Vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå?
Åka karusell och äta karamell
och fröjdas hela dagen uti Nora!

Tre små gummor - Anna Maria Roos

Jag gick mig ut en afton...

...där mötte mig en flicka
så fager och så skön, skön, skön
Där mötte mig en flicka så fager och så skön.

Jag gick mig ut en afton - Trad



Viljen I veta...

...och viljen I förstå,
hur bönderna pläga så havre?
Min fader, han sådde, han sådde sisåhär
och stundom så vilade han armen
Han stampade med fot, han klappade med hand
så gladelig, så gladelig han vände sig om uti dansen.

Viljen I veta - Trad

Sju vackra flickor...

...i en ring
sju vackra flickor i en ring
vackraste flickor här omkring
ibland de flickor alla!

//: Vara vem det vara vill ://
den som jag räcker handen till
han får mitt unga hjärta!

Sju vackra flickor - Trad

Små fåglarna i skogen...

...de sjunga var dag,
små fåglarna i skogen de sjunga var dag.
//:Att du och jag min vän skulle varandra få
ha ha ha nå nånå, så kan det gå! ://

Små fåglarna i skogen - Trad

Aspelöv och lindelöv...

...och skogen full av nötter
aspelöv och lindelöv och skogen full av nötter,
lian, lian, lian, lian, lian,
lian, lian, lian, lian lej!

Aspelöv och lindelöv - Trad

Jungfru, jungfru...

...jungfru, jungfru skär,
här är karusellen, som skall gå till kvällen.
Tio för de stora och fem för de små
skynda på, skynda på, nu skall karusellen gå!
För ha ha ha, nu går det så bra
förAndersson och Pettersson och Lundström och ja´!

Karusellen - Trad

Så gå vi runt om ett enerissnår...

...enerissnår, enerissnår,
Så gå vi runt om ett enerissnår,
tidigt en måndagsmorgon.

Så gå vi runt om ett enerissnår - Trad

Ritsch, ratsch...

...filibombombom, filibombombom, filibombombom!
Ritsch, ratsch, filibombombom, filibombombom, filibom!
Fru Söderström, fru Söderström, fru Söderström,
fru Söderström och lilla mamsell Ros!
De tvätta´ sig i sjöavatten, sjöavatten, sjöavatten,

de tvätta´ sig i sjöavatten, sjöavatten klart!

Ritsch, ratsch - Trad

Skära skära havre...

...vem skall havren binda?
Jo, det skall allra kärestan min.
Var skall jag honom finna?
Jag såg´en i går afton uti det klara månesken
När var tar sin, så tar jag min
och så blir trollet utan.

Skära, skära havre - Trad



Jag satte glasögon...

...på min näsa
för att se om jag kunde läsa
och jag läste att det var omöjligt
att leva lycklig förutan dej.

Jag satte glasögon på min näsa - Trad

Räven raskar över isen...

...räven raskar över isen.
Få vi lov, och få vi lov att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna var de gå
och var de sitta och var de stå.
Får vi lov, och få vi lov att sjunga flickornas visa?

Räven raskar - Trad

Uppå källarbacken...

...uppå källarbacken har jag min vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jagmin vän.
Vacker är han, finer är han,
glader är han när han dansar.

Uppå källarbacken - Trad

Udden står och sover...

...sjunghopp faderallalalala!
Han söker sig en svåger.
Sjung hopp faderallala!
Tror jag, tralala, tror jag, tralala,
tror jag tralala, tror jag, tralalala!

Udden står och sover - Trad

Höga berg och djupa dalar...

...här är vännen som mig behagar.
Hej hopp, min lilla sockertopp
vi ska dansa tills solen rinner opp.
//: Hej hopp, min sköna.
Nu ska vi dansa i det gröna. ://

Höga berg och djupa dalar - Trad

Morsgrisar är vi allihopa...

...allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa, allihopa och jag med.
Jag med, och du med!
Jag med, och du med!

Morsgrisar - Trad

Flickorna de små...

...uti dansen de gå.
De tänka just som så:
En vän jag kunde få.
Och om duvill bli allrakärestan min
så bjuder jag dig att i dansen träda in.

Flickorna de små - Trad

Och jungfrun hon går i dansen...

...med röda gullband.
Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.
Dem binder hon om sin kärestas arm.

Och jungfrun hon går i dansen - Trad



Anders han var en hurtiger dräng...

...flitiger som en myra.
Stor var han som den grovaste karl,
stark var han väl som fyra.
Munter och glad, lustig han var
flickorna tyckte han var så rar.
Lita på mej, en får han sej.
Det kan jag tryggt bedyra.

Anders han var en hurtiger dräng - Trad

Vi ska ställa till en roliger dans...

...och vi ska binda både krona och krans till dansen.
//: Hej hopp, en roliger dans!
Hej hopp, båd´ krona och krans till dansen.://

Vi ska ställa till en roliger dans - Trad

Opp och hoppa stå ej och dra dig...

...när du blir gammal vill ingen ha dej.
//: Sitta i en vrå, det kan du väl få,
men mitt unga hjärta får du ej ändå.://

Opp och hoppa stå ej och dra dig- Trad

Kom lilla flicka valsa med mej......

Kom lilla flicka valsa med mig - Trad

...valsa med mej, valsa med mej!
Mitt under dansen kysser jag dej. Tra la la la la lej.
Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la.
Mitt under dansen kysser jag dej. Tra la la la la lej.

Prästens lilla kråka skulle ut och åka...

...ingen hade hon som körde.
//: Än slank hon dit, än slank hon hit,
än slank hon ner i diket. ://

Prästens lilla kråka - Trad

Nu ska vi skörda linet idag...

...häckla det väl och spinna det bra.
Sen ska vi sömma tröja och kjol,
svänga oss glatt i dansen
Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk,
vävstolen slår, spolen den går.
Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk,
svänga oss glatt i dansen.

Nu ska vi skörda linet idag - Trad

Björnen sover...

...björnen sover
i sitt lugna bo
Han är inte farlig,
bara man är varlig.
Men man kan dock,
men man kan dock
honom aldrig tro.

Björnen sover - Trad

Du tycker du är vacker...

...men det tycker inte jag
//: Ängen var grön och flickan var skön.
Kom valsa med mej, jag tycker om dej!://

Du tycker du är vacker - Trad



Imse vimse spindel...

...klättra uppå trån,
ner kom allt regnet, spola spindeln bort.
Upp steg solen, torka bort allt regn.
Imse, Vimse spindel klättra upp igen.

Imse vimse spindel - Trad

Lunka på...

...lunka på
vi ha långan väg att gå.
Lunka på, lunka på
vi ha långan väg att gå

Lunka på - Trad

Törnrosa var ett vackert barn...

...vackert barn, vackert barn,
Törnrosa var ett vackert barn, vackert barn.

Törnrosa - Trad

Hoppe hoppe hare...

...satt och mumsa bär
han klappa sig på magen, det var gott det här.
Fram smyger räven, sökte haren ta
men hoppe hoppe hare skuttade så bra.

Hoppe hoppe hare - Trad

Min hatt den har tre kanter...

...tre kanter har min hatt
och har den ej tre kanter
så är det ej min hatt.

Min hatt den har tre kanter - Trad

Vi komma ifrån Ria-ra...

...vi komma ifrån Ria-ra
aske daske da.

Vi komma ifrån Ria-ra - Trad

I ett hus vid skogens slut...

...liten tomte tittar ut.
Haren skuttar fram så fort
klappar på dess port.

I ett hus vid skogens slut - Trad

Alla malla tjafs uti fiskarmalajka...

...alla malla tjafs uti bingabångabej,
hej, skudderi skudderumpen stumpen
hej skudderi skudderullanlej.
Kläderna vi bära på äro utav kinatrå´
tjipp tjopp, tjipp tjopp kinaman.

Alla malla tjafs - Trad



Blinka lilla stjärna där...

...hur jag undrar vad du är
Fjärran lockar du min syn
lik en diamant i skyn.
Blinka, lilla stjärna där!
Hur jag undrar vad du är.

Blinka lilla stjärna - Sv. text Betty Ehrenborg-Posse

Bereden väg för Herran!...

...Berg sjunken, djup stån opp!
Han kommer, han somfjärran
var sedd som fädrens hopp.
Rättfärdighetens Förste
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

Bereden väg för Herran! - F M Franzén

Bred dina vida vingar ...

...o Jesus över mig,
och låtmigstillavila
i ve och väl hos dig.
Bli du min ro min starkhet,
min visdomochmitt råd,
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd.

Bred dina vida vingar - Lina Sandell

Blott en dag ...

...ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Blott en dag - Lina Sandell

Den blomstertid nu kommer...

...med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blidoch livligvärma
till allt somvarit dött
sig solens strålar närma
och allt blir återfött.

Den blomstertid nu kommer - Israel Kolmodin

Broder Jakob, broder Jakob...

...sover du, sover du?
Hör du inte klockan,
hör du inte klockan,
bing, bing, bång!
bing, bing, bång!

Broder Jakob, broder Jakob - Trad

Bä bä svarta get...

...var det du som sket?
Nej, nej, kära barn
Det var Gunde Svan!

Bä bä svarta get - Trad

Bä bä vita lamm...

...har du säcken full?
Ja,ja, kära barn, jag har säcken full

Bä bä vita lamm - Alice Tegnér



Den signade dag...

...som vi nu här se
av himmelen till oss nedkomma,
han blive oss säll, han låte sig te
oss alla till glädje och fromma!
Ja, Herren den högste oss alla i dag
för synder och sorger bevare!

Den signade dag - J O Wallin

Den första gång jag såg dig...

..., det var en sommardag
på förmiddan då solen lyste klar.
Och ängens alla blommor av många hundra slag
de stodo bugande i par vid par.
Och vinden drog så saktelig och nere invid stranden
där smög en bölja kärleksfull till snäckan uti sanden.
Den första gång jag såg dig, det var en sommardag
den första gång jag tog dit uti handen

Den första gång jag såg dig - Birger Sjöberg

Det strålar en stjärna ...

...förunderligt blid,
i öster på himlen hon står.
Hon lyst över världenes oro och strid
i nära tvåtusende år
När dagen blir mörk och när snön faller vit
då skrider hon närmre, då kommer hon hit.
Och då vet man att snart är det jul.

När det lider mot jul - Jeanna Oterdahl

Denna ringen ...

...den ska vandra
från den ena till den andra.
Låt den gå, låt den gå
låt den aldrig stilla stå.

Denna ringen - Trad

Din klara sol går åter opp...

...Jag tackar Dig, min Gud.
Med kraft och mod och nyfött hopp
jag höjer glädjens ljud.

Din klara sol går åter opp - J O Wallin

Det är en ros utsprungen...

...av Jesse rot och stam,
av fädren ren besjungen
den står i tiden fram,
en blomma skär och blid
mitt i den kalla vinter
imidnatts mörka tid.

Det är en ros utsprungen - Tekla Knöös

Du gamla, du fria...

...du fjällhöga Nord
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord
//: Din sol, din himmel, dina ängder gröna!://

Du gamla, du fria - Rickard Dybeck

Dotter Sion...

... fröjda Dig!
Jubla högt, Jerusalem!
Se, din Konung kommer här
ja, han kommer fridens kung.
Dotter Sion, fröjda Dig!
Jubla högt, Jerusalem!

Dotter Sion



En sjöman älskar havets våg...

...ja vågornas brus.
Hör, stormen skakar mast och tåg,
hör stormarnas sus!
Farväl, farväl, förtjusandemö
vi komma väl snart igen!
Farväl, farväl, förtjusandemö
vi komma väl snart igen!

En sjöman älskar havets våg - Trad

Du ska få min gamla kortlek ...

...när jag dör,
du ska få min gamla kortlek när jag dör,
ty där uppe hos Gud Fader
får man inte dra en spader
du ska få min gamla kortlek när jag dör.

Du ska få min gamla kortlek - Trad

Fjäriln vingad syns på Haga...

...mellan dimmors frost och dun,
sigsitt gröna skjul tillaga
och iblomman sin paulun.
Minsta kräk i kärr och syra,
nyss av solens värma väckt
till ennyhögtidligyra
eldas vid sefirens fläkt.

Fjäriln vingad syns på Haga - C M Bellman

Ett barn är fött på denna dag...

...så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär
Guds son det barnet är.
Här vilarDu i ringhet klädd
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o, Herre kär!
Vår gäst Du vorden är!

Ett barn är fött på denna dag - Martin Luther

Gamla farmor skrynklig är och grå...

...böjd och lutande hon synes gå.
Livets börda trycker henne nu
fordom var hon ung och rask som du.

Gamla farmor skrynklig är och grå - Trad

Helan går...

...sjung hopp fadderallan lallan lej
helan går, sjung hopp fadderallan lej
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får.
Helan går........................
sjung hopp fadderallan lej!

Helan går - Trad

Gå, Sion din konung att möta...

...Jerusalem, gläds åt din Gud.
Strö palmer på väg till Messias,
och red dig som väntande brud.
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad,
och hylla din Konung och Gud.

Gå, Sion din konung att möta - E Nyström

Gubben Noak, gubben Noak...

...var en hedersman.
När han gick ur arken
plantera han påmarken
mycket vin, jamycket vin,
ja detta gjorde han

Gubben Noak, gubben Noak - C M Bellman



Han hade seglat för om masten...

...som en man uti många år.
Han hade seglatmed förskjutning i lasten
från Frisco till Singapore.
Han hade seglat med fransmän och britter
och med dem som betalt honom bäst.
Han hade slungatsmot Syd-Jyllands klitter
en gång i en storm från sydväst

Han hade seglat för om masten - Trad

Bröder, viljen I gå med oss...

...bröder, viljen I gå med oss
bröder, viljen I gå med oss
uppå halta Lottas krog i Göteborg?

Halta Lottas krog - Trad

Hej å hå, jungman Jansson ...

...redan friskar morgonvinden
sista natten rullat undan och Constantia ska gå.
Har du gråtit med din Stina,
har du kysst din mor på kinden,
har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej å hå!

Jungman Jansson - Dan Andersson

Hej tomtegubbar, slå i glasen...

...och låt oss lustiga vara!
Hej tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!
En liten tid vi leva här
med mycken möda och stort besvär.
Hej tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!

Hej tomtegubbar - Trad

Hurra för Götaland...

...hurra för Svealand
hurra för potatisland
som ger oss brännevin!

Hurra för Götaland - Trad

Hosianna,Davids son...

... välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn!
Hosianna! Ihöjden,Hosianna!Hosianna!
Välsignad Davids son, som kommer i
Herrens namn!

Hosianna - Vogler

Här är gudagott att vara...

...O, vad livet dock är skönt!
Hör, vad fröjd från fåglars skara
se, vad gräset lyser grönt!
Humlan surrar, fjäriln prålar
lärkan slår i skyn sin drill.
och ur nektarfyllda skålar
dricka oss små blommor till.

Här är gudagott att vara - G Wennerberg

Här kommer lilla Ludde!...

...Hå hå ja ja!
Bärande på en kudde! Hå hå ja ja!
Här kommer Luddes mamma! Hå hå ja ja!
Bärandes på detsamma, hå hå ja ja!

Här kommer lilla Ludde! - Trad



Hör hur västanvinden susar...

...se hur härligt majsol ler!
Hör hur bäcken ystert brusar
inga bojor hållamer.
Ser du sippor små hör du lärkor slå
sina drillar högtmot himmel blå.
Ack, hur tiden går,nu är åter vår.
Välkommen, härliga vår!

Hör hur västanvinden susar - LA Lundh

Härlig är jorden...

...härligär Guds himmel,
skön ärsjälarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Härlig är jorden - Ingemann/Bååth-Holmberg

I en sal på lasarettet...

...där de vita sängar stå
låg en liten bröstsjuk flicka,
blek och tärd med lockigt hår.

I en sal på lasarettet - Trad

Du mörka gran...

...du mörka gran
i skogens tysta dunkel!
I vinterns som i sommarns dar
din gröna skrud du ständigt har
Du mörka gran, du mörka gran
i skogens tysta dunkel!

Du mörka gran

Jag minns den ljuva tiden...

...jag minns den som i går.
då oskulden och friden tätt följde mina spår.
Då lasten var en häxa och sorgen snart försvann
då allt, utommin läxa, jag lätt och lustigt fann.

Jag minns den ljuva tiden - A M Lenngren

I sommarens soliga dagar...

...vi gå genom skogar och hagar
på färdens besvär ingen klagar
vi sjunga var vi gå, hallå, hallå!
Du som är ung, kom med och sjung...

I sommarens soliga dagar - G E Johansson

Jag vet en dejlig rosa...

...och vit som liljeblad.
När jag på henne tänker
så görs mitt hjärta glad.
Dess stämma ger en hjärtans tröst,
lik näktergalens blida röst,
så fager och så ljuv.

Jag vet en dejlig rosa - Trad

Ja, må han leva...

...ja, må han leva,
ja må han leva uti hundrade år
ja visst ska han leva,
ja visst ska han leva
ja visst ska han leva uti hundrade år

Ja, må han leva - Trad



Josef han hette och bodde hos sin
mamma...

...mamman hette Josefina Karolina Blom.
Blom hette pappan och Josefs lilla flamma
hette PetronellaKunnigundavissla lom.
Tra la la la la, tra la la la la,
hette PetronellaKunnigunda vissla lom.

Emma och Kunnigunda - Trad

Jag sjunger till positivets toner...

...en sång om kärlekens ljuva zoner
en sång om kärlek och hopp och tro
iAppladalen i Värnamo.

Jag sjunger till positivets toner - Trad

Kaffe utan grädde...

... är som kärlek utan kyssar
och kaffe utan kyssar är väl ingen kärlek, säg?
Om vi i skogen vandrar eller ut på havet kryssar
får det inte fattas kyssar, heller inte grädde, säg?
Minns när du köper flaskan eller tuben ner i bo´n
naturgrädde ska de va, skyddsmärke flickan med kon.
Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar
och kaffe utan kyssar är väl ingen kärlek, säg?

Kaffe utan grädde

Jul, jul, strålande jul...

...glans över vita skogar,
himmelens kronormedgnistrande ljus
glimmande bågar i alla Guds hus,
psalmsomär sjungen från tid till tid,
eviga längtan till ljus ochfrid!
Jul, jul, strålande jul,
glans över vita skogar,

Jul, jul, strålande jul - G Nordquist

Kom hör min vackra visa...

...som fågeln diktat har.
Guds godhet vill jag prisa
i allamina dar,
om honom talar bäcken
om honom talar skyn
i röda rosenhäcken
han blomstrar för vår syn.

Kom hör min vackra visa - Z Topelius

Klang,min vackra bjällra...

... i den sena kväll!!
Spring,min raska fåle, över mo och fjäll!!
Hemåt ila vi med vindens snabba fart.
Där så vila vi imjuka armar snart,
och vår lycka ingen må förtycka.
Alla kvällens norrsken flämta där i skyn,
alla sällaminnenskymtaförminsyn.

Klang,min vackra bjällra - Z Topelius

Litet bo jag sätta vill...

...gård med trädgårdstäppa till,
liten åker till att grava
vill jag uppå landet hava;
huset utan vank och brist -
fyra rum och förstukvist.

Litet bo jag sätta vill - E Sehlstedt

Lilla vackra Anna...

... om du vill
hörer dig mitt hela hjärta till.
Jag är öm och trogen
och i dygden mogen
tycker om att vara jäf och gill.

Lilla vackra Anna - Alstermarck



Tjo litta litta, tjo litta lej...

...kom ska jag kasta koskit på dej
tjo litta litta tjo litta lej
kom ska jag kasta mera

Tjo littta litta, tjo litta lej - Trad

Långt bort i skogen...

... där träden växa höga
dansar bäcken genom dalen under munter sång.
Sippan i lunden slår upp sitt klara öga
solen värmer våren kommer till oss än en gång.
Tra la la la la, tra la la la la,
solen värmer våren kommer till oss än en gång.

Långt bort i skogen - Laurin

Allting på jordens rund måste förgå...

...men vår fru Musika,
men vår fru Musika,
men vår fru Musika,
hon skall bestå.

Fru Musika - Trad

Det var på EPA vi mötte varandra...

...ibland kalsonger och doftande tvål
jag kände igen henne bland alla andra
ty på strumpan hon hade ett hål

Det var på EPA - Trad

Min far, han har...

...en halvliter brännvin kvar
min mor, hon tror
att hon ska få nya skor.

Min far - Trad

Bagar Bengtsson han är död...

...han har bränt sig på ett bröd
och begraves i en tioöres limpa.
Hälsa hem! sade han
jag har kämpat som en man
och begraves i en tioöres limpa.

Bagar Bengtsson - Trad

Ska vi dansa schottis...

...ska vi dans vals?
Nej min lilla fröken, jag dansar inte alls.
//: Hejsan grabbar, ska ni vara med?
Har ni ångan uppe?
Ja, var lugn för det!://

Ska vi dansa schottis - Trad

Vi lossa sand, ibland...

...på Söder Mälarstrand
vi lossa hela dagen
vi var blott åtta man
som lossa sand ibland......

Lossa sand - Trad



Morgon mellan fjällen...

...klara bäck och flod
sorlande mot hällen
sjunga: Gud är god,
Gud är god.

Morgon mellan fjällen -

B Ehrenberg-Posse/Hauer

Midnatt råder, tyst det är i husen...

... tyst i husen.
Alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen.
Tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp.

Tomtarnas julnatt - A Smedberg/V Sefve

Nu ha vi ljus här i vårt hus...

...julen är kommen, hopp, tra la la la!
Barnen i ring dansa omkring,
dansa omkring.
Granen står så grön och grann i stugan,
granen står så grön och grann i stugan,
tra la la la la, tra la la la la,
tra la la la la la la la!

Julpolska - R Hertzberg/J Ölander

Morgonsolen redan strålar...

...högt på klara himmelen.
Lilla fågelnglättigt sjunger
från singren igen.

Morgonsolen redan strålar - C Lindholm

Nu tändas tusen juleljus ...

...på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

Nu tändas tusen juleljus (vers 1) - E Köhler

Nu så kommer julen...

... nu är julen här,
lite mörk och kulen men ändå så kär.
Han i salen trädermed så hjärtligt sinn,
och i högtidskläder dansa barnen in.
Ljusen och lanternan glimma högt kringden
somden klara stjärnan över Betlehem.
Nu så kommer julen, nu är julen här,
lite mörk och kulen men ändå så kär.

Nu så kommer julen - Z Topelius

Nu är det hjul igen...

...och nu är det hjul igen
- sa han som ramla under tåget.

Nu är det hjul igen - Trad

Nu är det jul igen ...

...och nu är det jul igen
och julen varar väl till påska.
Nu är det jul igen och nu är det jul igen
och julen varar väl till påska.
Det var inte sant och det var inte sant
för däremellan kommer fasta.

Nu är det jul igen - Trad



När månen vandrar...

... på fästet blå
och tittar in genom rutan,
då tänker jag understundom så
och knäpper sakta på lutan:
Vad du är lycklig, du måne klara
som får så högt över jorden fara
och blott se på, och blott se på.

När månen vandrar - Trad

När juldagsmorgon glimmar...

...jagvill till stallet gå.
//: Där Gud i nattens timmar
ren vilar uppå strå.://

När juldagsmorgon glimmar - B Ehrenborg

Och bonden han körde till furuskog...

...hejomfejom, fallirallira,
där såg han en kråka som satt och gol.
Hejom, fejom,fallirallira.

Bonden och kråkan - Trad

O, helga natt...

...o, helga stund för världen,
då Gudamän´skan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder
för oss han dödens smärta led.

O, helga natt - A Adam

Och liten Karin tjänte...

... på unga kungens gård
Och liten Karin tjänte på unga kungens gård
Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små.
Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små.

Liten Karin - Trad

Och gubben han sade till gumman sin...

...sätt en lapp uti byxan min.
uti ändanom,uti ändanom,
allt uti byxorna i ändanom.

Igelkottaskinnet - Trad

Plocka vill jag skogsviol ...

...och ljungens fina frans.
Plocka, plocka famnen full
och binda till en krans.
Vintergrön och timje
minnamigomvännenmin
och många,många tankar jag
i kransen binder in.

Plocka vill jag skogsviol - Slotte

Per Spelman han hade en endaste ko...

...Per Spelman han hade en endaste ko.
Han bytte bort kon sin, fick felan igen,
han bytte bort kon sin, fick felan igen.
”Du gamla,godafiolin,du fiolin,du felanmin!”

Per Spelman - Trad



Sancta Lucia, ljusklara hägring...

...sprid i vår vinternatt glans av din fägring!
//: Drömmar med vingesus under oss sia
tänd dina vita ljus, Sancta Lucia! ://

Sancta Lucia - S Elmblad

Raska fötter springa...

...tripp, tripp, tripp
mamma har så bråttom, klipp, klipp, klipp!
Juleklappar lackas in.
dörren stängs för näsan din.
Det är bara roligt!

Raska fötter springa - E Köhler

Sov, du lilla vide ung...

...än så är det vinter.
Än så sova björk och ljung,
ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår
innan rönn i blomma står.
Sov, du lilla vide
än så är det vinter.

Videvisan - Topelius

Sorgeliga saker hända...

...än i våra dar minsann
sorgeligast är dock denna
om Elvira Madigan.

Elvira Madigan - Saxon

Stilla natt...

... heliga natt.
Allt är frid stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå.
Och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen
Oss är en Frälsare född.

Stilla natt - F Gruber

Staffan var en stalledräng...

...Vi tackom nu så gärna.
Han vattna´ sina fålar fem
allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än
stjärnorna på himmelen de blänka.

Staffansvisan - Trad

Tjuv och tjuv det ska du heta ...

...för du stalmin lilla vän.
men jag har den enda trösten,
att jag får en ann´ igen.
Tror jag, tra la la, tror jag, tra la la,
tror jag, tra la la, tror jag så.

Tjuv och tjuv det ska du heta - Trad

Till nordliga landen...

...vi foro om våren
att häcka i säven som förut om åren.
Vi byggde vårt bo uti kärlek och tro.
Vi byggde vårt bo uti kärlek och tro.

Vildandens sång - Trad



Tryggare kan ingen vara...

...än Guds lilla barnaskara
stjärnan ej på himlafästet
fågeln ej i kända nästet.

Tryggare kan ingen vara - L Sandell

Där gingo tre jäntor i solen...

...på vägen vid Lindane Le.
De svängde, de svepte med kjolen
de trallade alla de tre.
Tralalalalala, tralalalalala.....

Tre trallande jäntor - G Fröding

Ulla, min Ulla...

...säj får jag dig bjuda
rödaste smultron i mjölk och vin?
Eller ur sumpen en sprittande ruda
eller från källan en vattenterrin?

Ulla, min Ulla - C M Bellman

Tycker du om mej?...

... Jaha, det gör jag.
Är det riktigt säkert? Ja, det är det.
Får jag komma till dej? Ja, det får du.
Hopp sudde rudde rudde rullan lej.

Tycker du om mej? - Trad

Uti vår hage...

... där växa blå bär
Komhjärtans fröjd!
Vill du mig något så träffas vi där.
Komliljor och akvileja,
kom rosor och salivia
komljuvakrusmynta,
kom, hjärtans fröjd.

Uti vår hage - Trad

Uppå våran gård ...

...där står en gammal Ford
utan hjul och utan däck och motorn den är väck!
Och tittar man där bak så har den inget flak
och tittar man där förarn satt så finns det ingen ratt!
Den går på terpentin och smör och margarin
Den går som en trumpetraket i Johanssons staket!
Och Johansson kom ut med bössan full av krut
sen så minns jag inget mer så nu är visan slut!

Uppå våran gård - Trad

Varför skola mänskor strida...

...Varför skall det flyta blod?
Varför skolamånga lida
blott för några hjältemod
Friden är och skall väl bli
livets högsta poesi.
Friden är och skall väl bli
livets högsta poesi.

Varför skola mänskor strida - Norlander/Dahlquist

Var hälsad, sköna morgonstund...

...som av profeters helga mund,
är oss bebådad vorden!
Du stora dag, du sälla dag,
på vilken himlens välbehag
ännu besöker jorden!
Unga sjunga med de gamla.
Sig församla jordens böner
kring den störste av dess söner.

Var hälsad, sköna morgonstund - J O Wallin



Vi gå över daggstänkta berg, fallera...

...som lånat av smaragderna sin färg, fallera.
Och sorger ha vi inga
våra glada visor klinga
när vi gå över daggstänkta berg, fallera.

Vi gå över daggstänkta berg - O Thunman

Vem kan segla förutan vind...

...vem kan ro utan åror,
vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar.

Jag kan segla förutan vind,
jag kan ro utan åror,
men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar.

Vem kan segla förutan vind - Trad

Vid en väg på en sten...

...satt en liten flicka,
bara fötter, bara ben,
mager som en sticka.
Men hon var så glad ändå
log med skälmska ögon grå.
Vid en väg på en sten
satt en liten flicka.

Lyckans land - A M Roos

Vid den klara rand...

...av en blommig strand
sjöng en björk ibland
sina gröna visor,
och jag hörde då
i hans gren därpå
och så sjöng han en gång så:

Björkens visa - Z Topelius

Vintern rasat ut bland våra fjällar...

...drivans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler ivårens ljusa kvällar
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda azurskiftande
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.

Läntan till landet - K H Sätherberg

Vila vid denna källa...

...vår lilla frukost vi framställa
röttvinmedpimpinella
och en nyss skjuten beckasin.

Vila vid denna källa - C M Bellman

Vägarna de skrida ...

...älvarna de glida
vindarna de rida högt på löddrig sky.
Skogarna de gånga stora steg och långa
åsarna de draga långt från bygd och by.
//: Högst av alla vandrar solen själv
kom och låt oss följa sol och vind och älv! ://

Vägarna de skrida - K E Forsslund

Vårvindar friska...

...leka och viska
lunderna kring likt älskande par.
Strömmarna ila, finna ej vila
förrän i havet störtvågen far.
Klappa mitt hjärta, klaga och hör
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
vakan kring berg och dal.

Vårvindar friska



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 - (refräng)

Ted & Kenneth Gärdestad

Å jänta å ja, å jänta å ja...

...allt uppå landavägen, å ja
å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå landavägen.
Där mötte hon mig en morgon så klar
då sola hon sken på himmelen så rar
å vacker som ljusan dagen ho var
Mitt hjärte, vart tog dä vägen?

Å jänta å ja - F A Dahlgren

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.

Fattig bonddräng - (vers 1) Astrid Lindgren

Himlen är oskyldigt blå...
...som ögon när barnen är små.
Att regndroppar faller som tårarna gör
det rår inte stjärnorna för.
Älskling, jag vet hur det känns
när broar till tryggheten bränns.
Fast tiden har jagat oss in i en vrå
äe himlen så oskyldigt blå.

Det stod en varmkorvgubbe...

...ner vid Fyris torg
han måla korvarna svarta för han hade sorg.
Han hade låda på magen, det gillas inte av lagen.
Det fick han inte ha, nej, det var inte bra
att ha en låda på magen.
Varm korv boogie, varm korv boogie
varm korv boogie, varm korv boogie
varm korv - varm korv boogie!

Varm korv boogie - Owe Thörnquist

Dagny, kom hit och spill...

...oh, oh, oh Dagny, fem droppar till.
Hör hurmitt hjärta sjunger trall dill dill.

Dagny - (refräng) Owe Thörnquist

Vart tog den stygga lilla loppan vägen...

...ingen som vet, ingen som vet.
Vart tog den stygga lilla loppan vägen,
ingen som vet, ingen som vet.

Loppan - Owe Thörnquist

Så vänder vi på bladet...

...och vad hittar vi väl där?
Ja, vad hittar vi där?

Titta titta - Owe Thörnquist

Himlen är oskyldigt blå - (refräng)

Ted & Kenneth Gärdestad



Flicka från Backafall...
...briggen Tre Bröder
kryssar i kväll i Karibiska sjön,
medan en landvind från kusten i söder
stryker som sunnan där hemma kring ön.
Luften är kryddad av tusende salvor
men jag ger bort dem varendaste en
mot att få vandra bland Backafalls malvor
allt medan månen går vakt över Ven.

Flicka från Backafall (Vid vakten) - G Jönsson

Ett litet rött paket...

...med vita snören
det kostar bara en å sjuttifem
men räkna inte kärleken i ören
fastmer i brustna hjärtan ta och räkna dem.

Ett litet rött paket - Owe Thörnquist

Det går en vind över vindens ängar...

...det fladdrar till i en tyllgardin.
Och jag ska skriva en sommarvisa
med sol och blomdoft i melodin.

Det går en vind över vindens ängar - M Paulson

Bort längtande vekhet, ur sotiga bröst...

...vik, bekymmer, ur snöhöljda bo!
Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till tröst
här är helg djupt i skogarnas ro!
Sjung Björnbergs-Jon, ur din fullaste hals
om kärlek och rosor och vår!
Stäm fiolen, Brogren, och spela en vals
för spökblåa, månlysta snår.

Helgdagskväll i timmerkojan - D Andersson

Skynda dig, älskade...

...skynda att älska
dagarna mörknaminut för minut.
Tänd våra ljus, det är nära till natten,
snart är den blommande sommarn slut.

Höstvisa - T Jansson

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.

Balladen om Herr Fredrik Åkare
och den söta fröken Cecilia Lindh
- Cornelis Vreeswijk

Jag var ung en gång för länge sen...

...en flottare med färg
alla jäntor var som vax uti min famn.
I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän
ifrån Norderås till skiljet ner vid Berg.
Haderian, hadera, haderian, hadera
ifrån Norderås till skiljet ner vid Berg.

Flottarkärlek - Hugo Lind

Jag är den glade vandraren...

...jag sjunger var jag går
jag vandrar hela sommaren
och vinter, höst och vår.
Falleri, fallera, falleri
fallera ha ha ha, ha ha
falleri, fallera
och vinter, höst och vår.

Den glade vandraren - G Wersén



Den som glad är...

...gläder andra
ingen kan väl något sådant klandra?
God och glad ska männ´skan va´,
därför jag vill alltid dela med mig.
Dumt att låta små bekymmer
få dig till att ändra ditt humör.
Nej, den som alltid glad är
han ock andra glädje gör.

Den som glad är - B Renard

Haderian, hadera...

...doppa Snoddas i chokla´
så vi slipper höra honom mer ida´

Haderian, hadera - Trad

Den ene kom på hösten...

...just när 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 mjölnarens Iréne.
Men flickehjärtan är ingenting att lita uppå,
det klappar stundom för en, men lika ofta för två.
Och aldrig det händer när en flicka blir fru
att man är tre som blir ett utav tu.

Mjölnarens Iréne - Å Gerhard

Jag ska måla hela världen, lilla mamma...

...full av solsken varje da´.
Att det regnar och är grått det gör detsamma,
du ska solsken i ditt fönster ändå ha.
Alla blommorna du gärna ville köpa
lilla mamma, jag ska måla dem till dej.
Jag ska måla hela världen, lilla mamma
och allt ska bli så ljust och glatt för dej.

Jag ska måla hela världen, lilla mamma - BM Toje

Ann-Caroline, öppna din dörr!...

... Möt mig 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.

Ann-Caroline - (refräng) Å Gerhard

Sjung och le...

Sjung och le - O Bergman

Vad tar ni för valpen...

...där i fönstret?
Med svansen i vädret så stolt.
Vad tar ni för valpen där i fönstret?
Jag hoppas ni ej har den sålt.

Valpen i fönstret - Ninita

En stjärnenatt som denna...

...blåstes ”eld upphör”,
och där stod generalen i stramaste honnör.
Men krigaren i ledet i tanken redan var
därhemma hos sin flicka och hos sin mor och far.

Ann-Caroline....

Ann-Caroline - (vers 1) Å Gerhard

... sorgerna göm och glöm en värld så trist.
Du ska se, som i en dröm att allting ordnar sig till sist.
Sjung och le, tro lilla vän på hopp och kärleken.
Och snart du ser att du vill ha mer av allt vad livet ger.



Sugar in the morning,
sugar in the evening...

...sugar varenda da´
tänk så mycket sugar det finns i USA
Honeyalla morgnar, honeyalla kvällar
honey varenda da´;
Ja, tänk så mycket honey det finns i USA!

Sugartime - E Sandström

Var har du varit nu,
Billy Boy, Billy Boy...

... var har du varit nu, käre Billy?
Jo, jag sökte mej en fru och har träffat henne nu
och hon vill, om hon får det för sin mamma.

Billy Boy - Tommy

Liten blir stor...

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

En gång jag seglar....

En gång jag seglar i hamn - (Vers 1) S Olin

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 dej.

En gång jag seglar i hamn - (Refräng) S Olin

För när storfiskarn talar om...

...hur stora fiskar han får
ja då så skarvar han som han vill
då räcker armarna inte till.
Och när storfiskarn talar om
hur stora fiskar han ser
då vet man säkert att han tar till
mycket, mycket mer!

Storfiskarvalsen - T Skogman

För ja e torpare ja ...

...å ja har dä så bra
å ja ligger på soffa, för så ska dä va
å gräse dä växer å rågen han gror
å mor hon mal kaffe å grisen blir stor.
Hå-hå-ja-ja, hå-hå-ja-ja,
hör va dä blåser i träa i da,
hå-hå-ja-ja, hå-hå-ja-ja,
dä blåser i träa i da.

Torparvisa - G Johansson

Jag är lapp och jag har lite renat..

...det är hembränt, ja, tacka för det
ty att köpa blir dyrt så förbenat
för då kommer ju skatterna te´

Jag är lapp - Trad

Jag är lapp och jag har mina renar...

...jag har trolltrummans rytm i mitt blod,
jag kan jojka och hedniska stenar
ser jag ännu där alltid de stod.

Vid foten av fjället - Franson



Nu tändas åter ljusen i min lilla stad...

... två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad
lyser över ströget, där går Kalle och Marie
och blinkar emot Vera på Walléns konditori
Och grabbarna i gänget står och pratar ner vid Grand
om flickor och om fotboll och om livet med ibland.
Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad.
Det är kväll i min lilla stad.

Nu tändas åter ljusen - P M Hamberg

Många långa dar, en vecka så trist...

...sju ensamma kvällar
sen jag såg dig sist!
Ändå trodde jag du skulle ändra dej,
sju ensamma kvällar
har sagt du kommer ej...

Sju ensamma kvällar - Tommy

Que sera sera...

...det sker det som än ska ske
sin framtid kan ingen se, que sera sera.

Ofta som liten, liten tös kom jag med frågan:
”När jag blir stor, blir jag då vacker,
blir jag då rik, svaret jag fick av mor:
Que sera...

Que sera sera

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

...Alla sätt jag prövat har vart fel.
Med en yxa högg jag tills jag blev stel.
Bordet fick hack, parkettgolvet sprack,
men nöten, den är hel.

Far! Jag kan inte få upp min kokosnöt!
Nej, inte ens med hammare och spik.
Var vägg nu har små gropar här och var,
det är bara kokosnöten som är sej lik.

Kokosnöten - P Ramel

Kära du, låt dig inte
distraheras av oss...

...du har noga att göra med att köra och
vi har det bra, vi här bak i bilen
och vill ej va´ me´ om nå´n krock!

Flickor bak i bilen

Är du kär i mig ännu, Klas-Göran...

...har du kvar dina känslor för mig?
Jag går hemma på fäbon och väntar,
och jag har kvar mina känslor för dig!

Klas-Göran - S Andersson

När det våras skickar jag till dig...

...tulpaner frånAmsterdam.
Jag ska skicka varje dag till dig
tulpaner frånAmsterdam
När vi ses igen så får min vän
tulpaner frånAmsterdam...

Tulpaner från Amsterdam - G Rybrandt

Famnen full utav solsken...

...får du nu utav mej
solens gyllene strålar,
lyser bara för dej.
Famnen fullutav solsken,
jag är glittrande glad.

Famnen full utav solsken - Falco



Lilla söta fröken Fräken...

...ifrån Fryken
blev Miss Värmland nu i vår
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.

Fröken Fräken - T Skogman

Börja om från början...

...börja om på nytt
varför ska man sörja
tider som har flytt
jag mötte en flicka
vi var så kära i varann
men efter en vecka
löste hon våra band

Börja om från början - R Wallebom

Leende guldbruna ögon...

...har jag förälskat mig i
just dina guldbruna ögon,
så blå kan det aldrig mer bli.

Leende guldbruna ögon - O Bergman

Jag ringer på fredag...

...så ses vi på lördag
jag kommer i bilen, vi tar oss en tur
och klart såsom dagen vi tar promenaden
när månen den lyser, över gran, över fur.
För dina blickar mitt hjärta tickar
och jag förstår nu, för mig finns bara du!

Jag ringer på fredag - I Hellberg

Två mörka ögon...

...och leendet du gav mig
och ingenting var längre som förut.
Den varma känsla
som bor nånstans inom dej
förändrade mitt liv på en minut.

Två mörka ögon - B Månson

Säj inte nej...

...säj kanske, kanske, kanske
en dag kanhända jag blir din vän.
Säj inte nej, säj kanske, kanske, kanske.
Säjer du aldrig, vi ses ej mer igen.

Säj inte nej - säj kanske - I Hellberg

Åh, Kristina...

...frånVilhelmina
får jag smeka din kind
får jag kyssa din leende mun?
Åh,KristinafrånVilhelmina
får jag hålla din hand,
får jag viska ditt namn,
kan jag stanna en stund?

Kristina från Vilhelmina - R Wallebom

Vid din sida jag önskar...

...att jag finge gå
i en allé när mörkret faller på
och få tala om kärlek, om himmelen blå,
om en röd liten stuga för två.

Vid din sida - I Hellberg



Ute blåser sommarvind...

...göken gal i högan lind,
mor hon går på grönan äng,
bäddar barnet blomstersäng
strör långa rader
utav ros och blader.

Ute blåser sommarvind - (S Hedborn)

Du ska inte tro det blir sommar...

...ifall inte nå´n 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 soomaren kommit
för jag har just tagit bort snön.

Idas sommarvisa - Astrid Lindgren

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.

Jag tror på sommaren - S Olin

Nu grönskar det i dalens famn...

...nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till bräddenfylld med vin
så drick, min vän, drick sol och doft
ty dagen den är din.

Nu grönskar det - E Lindström

Fjäriln vingad...

...syns på Haga
mellan dimmors frost och dun.
Sig sitt gröna skjul tillaga
och iblomman sin paulun.
Minsta kräk i kärr och syra
nyssa av solens värma väckt
till ennyhögtidligyra
eldas vid sefirens fläkt

Fjäriln vingad - CM Bellman

I denna ljuva sommartid...

...gå ut min själ och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se hur i prydning jorden står
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.

I denna ljuva sommartid
- P Gerhardt/N Söderblom

Får jag lämna några blommor...

...ett par rosor i din vård
och du må ej vara ledsen, min kära.
Ty de rosorna är komna från en konungagård
och det vill svärd till att komma dem så nära.

Får jag lämna några blommor (vers 1 - N Ferlin)

Gubben Noak, gubben Noak...

...var en hedersman
när han gick ur arken
plantera han på marken
mycket vin, ja mycket vin,
ja detta gjorde han.

Gubben Noak - CM Bellman



Jag väntar vid min mila...

...medan timmarna lida
medan skogarna sjunga och skyarna gå
Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida,
den käraste, den käraste med ögon blå.

Jag väntar - (Vers 4) D Andersson

Den ena den är vit...

...och den andra den är röd
men den tredje vill jag helst dig förära.
Den blommar inte nu
först när givaren är död,
men då blommar den rätt länge, min kära.

Får jag lämna några blommor (vers 3 - N Ferlin)

Omkring tiggarn från Luossa...

...satt allt folket i en ring
och vid lägerelden hörde de hans sång.
Och om bettlare och vägmän och om underbara ting
och om sin längtan sjöng han hela natten lång.

Omkring tiggarn från Luossa - D Andersson

Hej å hå, jungman Jansson...

...redan friskar morgonvinden
sista natten rullat undan
och Constantia ska gå.
Har du gråtit med din Stina,
har du kysst din mor på kinden,
har du druckit ur ditt brännvin,
så sjung hej å hå!

Jungman Jansson - D Andersson

Kors vad det vimlar av segel idag...

...är det kappsegling? Nej, det är lördag
Javisst då förstår jag vart pojkarna ska
de har änna som ledigt idag
Där seglar Kålle med kubben på svaj
Hej på dej dö! Hur har du det själv då?
De ä tjo a de veftar, kom med om du vill
ja, du vet la var vi lägger till?

Kärleken kommer...

...och kärleken går
ingen kan tyda dess lagar.
Men dig vill jag följa i vinter och vår
och alla min levnads dagar.

Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din, din lycka är min
och gråten är min när du gråter.

I folkviseton - N Ferlin

Hallå, du gamle indian...

...har du glömt de dar då din farfars far
satte skräck bland Klippiga bergen?
Då din tomahawk var det enda språk
som du då kunde förstå?

Hallå, du gamle indian - L Dahlquist

Det är dans på Brännö brygga...

...en gammal och kär tradition.
Fullt med publikoch trevligmusik
ja, vad var en dans utan dragspelets ton.
och en dans på Brännö brygga
är för många ett stort äventyr
där är glädje och fest se, där ute i väst
blinkarVinga fyr.

Brännö brygga - L Dahlquist

Brännö brygga - (vers 1) L Dahlquist



Gomorron, gomorron...

...hör fåglar sjunga glatt,gomorron, gomorron i kör
Gomorron, gomorron, kom du hem sent i natt?
Gomorron, förlåt att vi stör.
Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb
sjunger vi en liten stump i våran frukostklubb:
Gomorron, gomorron, etern ska bära fram en
hälsning, gomorron till dej!

Gomorron (Frukostklubbens signaturmelodi)

Gå upp och pröva dina vingar...

...och känn hur underbart det är.
Där ovan molnen du dej svingar
och fröjdas åt att vingarna bär.
Ser du fåglarna som sväva i det blå,
det är deras kurs vi gå,
så gå upp och pröva dina vingar
och snart är hela jorden din.

Gå upp och pröva dina vingar - L Dahlquist

Dansen den går uppå Svinnsta skär...

...hör klackarna mot hällen.
Gossen han svänger med flickan kär
i stilla sommarnatt.
Blommorna dofta från hagen där
och många andra ställen
och mitt i taltrastens kvällskonsert
hörs många muntra skratt

Svinnsta skär - (Vers 1) G Wahlberg

Se, farfar dansar gammal vals...

...se, så´n stil han har!
Han dansar samma gamla vals som i sin ungdoms dar
han svävar som om han var blott tjugoett
smidigt och lätt, nästan kokett
och av beundran en susning det far
geanst från par till par.
Se farfar dansar gammal vals, se så´n stil han har!

Se, farfar dansar gammal vals - D Dennie

...och alla vackra flickors vår.
Dit du går vill jag gå
som skuggan i ditt spår.
Det susar och brusar
ur tusen rosensnår,
din vår är min vår
och alla vackra flickors vår.

Din vår är min vår - Nils Georg

Ljuvlig är sommarnatten...

...blånande vikens vatten
och mellan bergen och tallarna
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håren
månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där
uppå Svinnsta skär.

Jag är ute när gumman min är inne...

...jag är inne när gumman min går ut.
Det är de´ som är livet på en pinne
och vår kärlek, ja den tar aldrig slut,
för det tröttar ju inte alls ens sinne
när man träffas så där en halv minut.
Jag är ute jämt när gumman min är inne,
jag är inne jämt när gumman min går ut.

Jag är ute när gumman min är inne - N Georg

Inte gör de´ mej nått ...

...och inte gör de´ dej nått
men honom ä´ de´ jädrans förargligt för.
Nu så ska han be oss
att han får hänga med oss
och bilda sej en åsikt om va´ vi gör.

Inte gör de´ mej nått - Berco

Svinnsta skär - (Refräng) G Wahlberg

Din vår är min vår...



Ju mer vi är tillsammans...

...tillsammans, tillsammans,
ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli.
För dina vänner är mina vänner
och mina vänner är dina vänner,
ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli.

Ju mer vi är tillsammans - G Stevens

Att gå ut och svira, spela bridge och vira...

...de´ gör gumman me´
och va´ ut på vift me´den man ej är gift me´
de´ gör gumman me´.
Hjälpa te´ med mat och skatten,
tänk, de´ vill hon inte ve´.
Men att komma hem i hatten
klockan fem på natten
de´ gör gumman me´.

De´ gör gumman me´ - Herr Dardanell

Det var en gång en sjöman...

...med mössan käckt på svaj.
Han hetteAxel Öman
han hade blå kavaj.
I kärlek rikt begåvad
hans älsklinghette Maj,
hon var förut förlovad
med en som var malaj.

Axel Öman (Skepp som mötas) -

(Vers 1) V Dahlquist

De´ ä´ grabben med chokla´ i....

...Must och märg det ska de´ va´ i
ärans språk och just med detta krav
harAnderssonskans Kalle heder av
att ha upptäckt va´ de´ va´ i
de´ ä´ grabben med chokla´ i.
Moder Svea stolt du vara kan
så länge du har såna barn som han!

De´ ä´ grabben med chokla´ i - G Stevens

Bättre och bättre dag för dag...

...Bättre och bättre dag för dag.
bara glädje hjärtat rymmer,
strunt i sorgerna och alla bekymmer!
Om än ställningen är svag
så sjungmed välbehag:
Ah - ah - ah - ah - ah - ah - ah!
Det går bättre och bättre dag för dag!

Bättre och bättre dag för dag -

S.S Wilson/Karl-Ewert

Uppå havet vågorna gå...

...uppå himlen stjärnorna stå.
Barometern den faller
och seglen de slå
Atlanten är böljande blå.

Fem smutsiga små fingrar...

... på en smutsig liten hand
så blir det nästan alltid,
när man grävt med dem i sand.
Varför skall mamma sörja
över denna synd ibland
de´ finns de´ som värre ä´
än en smutsig liten hand.

Fem smutsiga små fingrar - Karl Ewert

Trallallallallalej, då tänker jag på dej!...

...Trallallallallalej... då tänker jag på dej!
Trallallallallalej... då tänker jag på dej!
Trallallallallalej... då tänker jag på dej!

Tess lördan - Jeremias i Tröstlösa

Axel Öman (Skepp som mötas) -

(Refräng) V Dahlquist



Ifrån landet uti väster tanken glider...

...hem till kära gamla Sverige då och då,
fast det nu har svunnit många långa tider
barndomshemmet har jagaldrig glömt ändå.

Där som sädesfälten böja sig för vinden...

...och där mörkgrön granskog lyser bakom dem
syns den röda lilla stugan invid grinden,
som i forna dagar var mitt barndomshem.
Det var sol och sommar över gröna hagar,
när som artonåring jag därhemma var,
och de minnen som stå kvar sen dessa dagar
är de bästa och de vackraste jag har.

Barndomshemmet - (Vers 1) Karl Ewert

I min blommiga blå krinolin...

...med en florslätt fichu av musslin,
ibland blommor och blad
gick jag på promenad
bland beundrande blickar,
så stolt och så glad.

I min blommiga blå krinolin - A Halldén

Lillan ska sova nu och va snäll...

...annars får Lillannog lite smäll
inte va´ stygg och skrika så där
ser inte Lillan, mamma är här.

Dock Lisa - S S Wilson

Att vara med om slik kampanj...

...det är förtjusande,
och om man får en skvätt champagne
blir allt berusande.

Quinnor och champagne

Isabella, skänk nu mitt hjärta tröst...

...låt nu gälla kärlekens milda röst.
Vi kunna förtroligt språka
fast ej i vagn vi åka,
ty du kan få en plats ändå
på min bicykel gjord för två.

Isabella

Var i stan här finns det än...

...rätta klämmen och så den
bästasammanhållningen?
Jo, i Vårat gäng!
Var finns grabbarna som kan
göra swing av ”Lossa sand”?
BennyGoodmans överman?
Jo, i Vårat gäng!

Vårat gäng - K Gullmar

Å, de´ e´ skönt när mitt Stockholm
är grönt...

...sakta gå hem genom stan.
En kyss - å sen går man sakta igen
sakta en tur genom stan.
Å, de´ e´ natt och på avstånd hörs skratt,
när man går hem genom stan.
En doft av hö från nå´n ljuv skärgårdsö
smyger sig tyst intill stan.

Sakta vi gå genom stan - B Wolgers

Barndomshemmet - (Refräng) Karl Ewert



Den flickan ska bära mitt efternamn...

...som är som en ros i en blomsterfamn
så ljus, så skir, så öm
som denflickan jagminns ifrånmin ungdomsdröm.
Med glittrande ögon och gyllne hår
och hennes parfym den skall dofta vår.

Den flickan ska bära mitt efternamn

Här ska dansas...

... Lambeth Walk
det går bra på alla språk.
Hej, hopp hurra!
Nu går det riktigt bra!

Lambeth Walk

Det börjar verka kärlek, banne mej!...

...Sån´t som man ser på bio, tänka sej.
Jag är väl misstänksam, men tanken sticker fram.
Men för all del, jag kan ha fel.

Det börjar verka kärlek, banne mej!
- P Himmelstrand

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 mej till havet och stanna tills natten blir dag.

Ta mej till havet - Peter Lundblad

Lyckliga gatan...

...du finns inte mer
du har försvunnit med hela kvarter
tystnat har leken, tystnat har sången
högt över marken svävar betongen.

Lyckliga gatan - B Lindeborg

Åh, regniga natt ...

...aldrig mera kan livet bli glatt
för jag har mist min vän, jag är ensam igen
där jag går denna regniga natt.

Regniga natt
- ThorG.Norås/Torulf Harald E. Pettersen

Främling, vad döljer du för mig...

...i dina mörka ögon.
En svag nyans av ljus nå´nstans
men ändåen främling,
så känner jag för dig.
Jag ber dig, låt mig få veta
Vem villdu vara,
kan du förklara det för mig?

Främling - L Holm

Ring, ring, bara du slog en signal...

...ring, ring, tystnaden är så total.
Ring, ring, skingra den oro 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.

Ring ring - B Andersson/ B Ulvaeus



Diggi-loo, diggi-ley...

... alla tittar på mej
där jag går i mina gyllne skor.
Jag dansade omkring på gatan, och hela världen log.
Diggi-loo, diggi-ley, himlen öppnade sej
de´ e´ knappt man sina ögon tror.
Å jag börjar nästan sväva i mina gyllene skor.

Diggi-loo, diggi-ley - B Lindeborg

Waterloo. Jag är besegrad ...

...nu ger jag mej.
Waterloo. Lovar med nöje att älska dej.
Waterloo.Allting känns rätt och de´ e´ min tro.
Waterloo. Du e´ mitt öde, mittWaterloo.
Wa, wa, wa, wa.Waterloo.
Du e´ mitt öde, mittWaterloo.

Högt över havet och bort emot land...

...Stämmer frekvensen så räcker jag fram.
Plus och minus och lyckan är gjord, sanna mina ord.
Högt över havet och bort emot land.
Det kan nog blixtra och dundra ibland
Våra zoner är laddade fält.
Kärlek? Det måste va´ kärlek. Ja, eventuellt.

Högt över havet - L Holm

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.

Ont, det gör ont - T Eriksson

Vi komma, vi komma
från pepparkakeland...

...och vägen vi vandrat tillsammans hand i hand
så bruna, så bruna vi äro alla tre
korinter till ögon och hattarna på sen´

Tre pepparkaksgubbar - A Gullstrand

Vi såg på varann
och vi närmade oss land...

...när vi möttes mellan Dover-Calais.
Allminrädsla försvann
när du sakta tog min hand,
någonstans emellan Dover-Calais.

Dover - Calais - T Ekman/C Sandelin

Anders Petters stuga...

...står i ljusan låga
alla ljusen brinner oppsan!
Hej hoppsan i galoppsan
alla ljusen brinner oppsan!

Anders Petters stuga - Trad

En sockerbagare här bor i staden...

...han bakar kakor mest hela dagen
han bakar stora, han bakar små
han bakar några med socker på

Och i hans fönster hänga julgranssaker
och hästar, grisar och pepparkakor
och är du snäller så kan du få
men är du stygger så får du gå.

Sockerbagaren - Trad

Waterloo - S Andersson/B Andersson/ B Ulvaeus



En liten tomtegubbe satt en gång...

...vid stugan sin uppå en tuva.
Han tyckte dagen var så fasligt lång,
han satt och vände på sin luva.
Usch, han nös och han frös!
Atschi, atschi, atschi, prosit
Usch, han nös och han frös!
Stackars gubben hade snuva.

Tomtegubben som hade snuva - F Körling

När nätterna blir långa...

...och kölden sätter in
tar mamma mus och samlar hela barnaskaran sin
hon visar sen på fällan:”Ni aktar er för den
så får vi allihopa fira jul igen!”

//: Hejsan hoppsan fallerallera
när julen kommer ska varenda unge vara gla´!://

Mössens julafton - A Pröysen

Var gång skymningen sakta sig sänker...

...mina tankar till hemmet då går
och jag ler fastän hjärtat det gråter
när om kvällen jag hemlängtan får.

Och när ljusen ska tändas därhemma
uti drömmen jag åter är där.
Hemmets ljus kan väl aldrig jagglömma
ty det minner om den jag har kär.

När ljusen tändas därhemma - N Holmström

Jag en ensam sjöman är...

...långt från svenska kustens skär
ska jag fira julen här uppå Hawaii.
Här finns ingen smyckad gran,
ingen snö på juledan
och i solsken ligger båten här vid kaj.
Det är julväll på Hawaii men jag längtar hem till Nord
där de kära nu samlas kringhelgsmyckat bord...

Sjömansjul på Hawaii - M/Torres/Y Stoor

Nu så är det jul igen...

...jultomten myser
julegran och klappar han skickar så snäll.
In i minsta koja nu julljuset lyser.
Alla äro glada på julaftonskväll.

Kring julgranen - A Tegnér

Bjällerklang, bjällerklang...

...hör dess dingle-dång
flingor somnuvirvlarom
imunter vintersång.
Följ oss ut, följ oss ut,
Blacken travar på
i hans spår vår släde går
där höga furor stå.

Bjällerklang - E Sandström

Låt mig få tända ett ljus...

...tända det bara för dig.
Färga din värld röd och klar
se hur du glittrar till svar.
Ute går natten till ro
bygger en gnistrande bro
fram till vårt festglada hus
där jag vill tända ett ljus.
//: Ett ljus för bara dig och mig.://

Låt mig få tända ett ljus - B Carlsson

Natten går tunga fjät...

...runt gård och stuva
kring jord som sol´n förlät
skuggorna ruva.
//: Då i vårt mörka hus
stiger med tända ljus
Sancta Lucia, Sancta Lucia ://

Sancta Lucia - Trad



För dansen går på alla bryggorna...

...och alla myggorna är med.
Och kärleksvågen går i bränningar
så inga klänningar får fred.
Vi har säkert nå´t bröllop i faggan:
Hissa flaggan! Fram med vaggan!

Skärgårdsflirt - N G Granath

Hemåt på stolta vingar...

...underhimmel blå
hans aeroplan sig svingar
svenska tös, hallå!
Min lillahjärtevän
är du mej trogen än?
Härligt, härligt!
Då kommer jag igen!

Flygarvalsen - F Winter/V Dahlquist

Får jag låna nyckeln, Ann-Mari...

...till ditt hjärtas lilla lönndörr.
Alla blickar som jag dej har sänt
dom har bestämt ställt den på glänt.
För jag har alltid dyrkat dej.
Nu kan du dyrka upp för mej
till lägenhetenochhemligheten
som leder till ditt hjärterum.

Får jag låna nyckeln, Ann-Mari - G Stevens

Säg det i toner...

...och inte i ord
en stämma kan lätt bliva hård.
Din sång däremot är för mig här på jord
ett klingande kärleksackord.

Säg det i toner - Karl Ewert

Finns det vind när på havet man kryssar...

...seglar skutan i hamnen snart in.
Finns det flickor, ja, då finns det kyssar
finns det flaskor, ja, då finns det vin.
Finns det kärlek, ja då finns det en boja
och ett band allt emellan fjärran land
och hemmets strand.
Finns ett hjärta, då finns det en koja
och finns det det, så finns det allt för en sjöman.

Finns det flickor, ja då finns det kyssar - G Stevens

När en stjärna från himlen faller...

...kan man önska vad man vill,
du kan önska dig guld och gröna skogar,
ett troget hjärta och här och där små krogar.
Önska kyssar av alla flickor
som uti din famn du höll.
Du får allt vad du vill och ibland lite till
när den vackraste stjärnan föll.

När en stjärna från himlen faller - G Stevens

Titta in i min lilla kajuta...

...igenom hjärtats och kärlekens dörr,
så ska vi krama varandra och njuta
som ingen annan har gjort förr!
Ja, titta in i min lilla kajuta
och ge min längtan en gnista av hopp,
för ifrån mej går man hem med valuta,
det kan du ta och skriva opp!

Titta in i min lilla kajuta - S Hage

Det är våren, det är våren...

...som har kommit igen
och med den kärleken.
Det är våren, det är våren
som har kommit tillbaka igen.
När vi varann i portarna krama
och katterna på gården jama,
det är våren, det är våren
som har kommit tillbaka igen!

Det är våren - S Hage



Får jag bli din tangokavaljer ...

...blott för några timmar
och få en kyss och kanske fler
och vad sen än sker, aldrig mötas mer?
Får jag viska att jag har dig kär
får jag le och dansa med dig uti en tango där
varje steg oss bär mot lyckan?

Tangokavaljeren - Å Söderblom

Mitt hjärtas telefon...

...inget nummer har
du ringer utifrån och får ej nåt svar.
Men jag kan viska till dig,
omduvill ringatillmig
så är mitt namnanrop: ”Jag älskar dig!”

Köp hjärtan - S S Wilson

Nu ska vi opp, opp, opp...

...opp på den gryende kärlekens topp, topp, topp.
Kom, kom, kom bara med mej
och skyll inte på några om, om, om.
Visst är du kär, kär, kär,
vill du mej något så har du mej här, här, här
Din, din, din vill jag vara och bli
om du bara blir min, min, min.

Nu ska vi opp, opp, opp - G Stevens

Håll takten spelmän...

... för nu dansar jag.
Du-de-lu-de-lej. Du-de-lu-de-lej. Hej!
Och dansen tråder vi intill ljusan dag.
Du-de-lu-de-lej. Du-de-lu-de-lej. Hej!
Ja, nu har jag träffat min hjärtevän.
Äntligen. Därför ber jag igen:
Håll takten spelmän, för nu dansar jag.
Du-de-lu-de-lej. Du-de-lu-de-lej. Hej!

Håll takten spelmän - G Stevens

Jag sjunger om lärkor
och sippor och sånt...

...för nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla,
som inte går över en viss horisont
så ingen behöver, ingen behöver gnälla.
Det om vår regering har skrivits en del
om alla dess statsunderstödda små fel.
Men nu ska regeringen tigas ihjäl,
för nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla.

Nu ska vi vara snälla - Karl Gerhard

Och den som inte vill dansa då...

...ja, den ska vi knyta opp svansen på
balen ska räcka till ljusan dag
friska tag, slag i slag.
Och nattkorv och trollskum gå åt som smör
man lever ju bara till dess man dör
och den som är lat ska vi klå gul och blå
ja, den ska vi knyta opp svansen på.

Trolljazzen - S S Wilson

Det är den stora, stora,
stora, stora kärleken...

...där sitterAmor själv i spetsen för regeringen.
Kung eller drottning kan du bli.
Tronen ståralltid, alltid fri.
Varje förälskat litet hjärta är en monarki.
Som bara har en enda lag, men respektera den,
det är den stora, stora, stora, stora kärleken.

Det är den stora kärleken - G Stevens

Klart till drabbning ...

...klart till drabbning
signalerar jag till dej.
Klart att vända, klart att sända
dej enhälsning ifrån mej.

Klart till drabbning - Å Söderblom



Jag vet ett litet hotell...

... som har ett wienerkapell
låt oss gå dit just i kväll och svärma där....
En vals av valsernas kung vårt öra smeker
Följ med och dansa och sjung,
när livet är ungt och leker.
Jag vet ett litet hotell, som har ett wienerkapell,
där skall vi drömma i kväll till melodin.

Jag vet ett litet hotell - S S Wilson

Med en enkel tulipan...

... uppå bemärkelseda´n
jag har den äran, jag har den äran att gratulera.
Det har blivit populärt och är så välment och kärt,
så jag är säker att innan kvällen det kommer flera.

Med en enkel tulipan - Sven Paddock

Ett löjtnantshjärta råkar ju
så lätt i brand...

...det börjar med en blick
och med en kyss på hand.
Att i en wienervals få sväva par om par
är någontingsom hör ihop
med varje sann husar.

Löjtnantshjärtan - Lasse Dahlquist

Högt i skyn skola svalorna flyga...

...ty det kommer, det kommer en vår.
Vi ska plocka violerna blyga
och vår vänskap vi varandra betyga.
Alla vindar skall jubla och sjunga
ty det kommer, det kommer en vår.
Under kärlekens sång evigt äro vi unga
när det blir vår en gång.

Det kommer en vår - Jokern

Jag kan inte längre höra syrsor ...

...det är trist
men det är en överkomlig brist.
Syrsans sång är inte någon oersättlig sång,
men ändå, jagminns en gång:
Det var då, det var en vår,
jag var knappa sjutton år
och han var förstås min unge Casanova.

Sång om syrsor - Gösta Rybrandt

Räkna de lyckliga stunderna blott...

...och glöm den som sorger Dig ge.
Göm alla soliga minnen Du fått,
och allt skall sig ljusare te.
Himlen kan vara ibland så tung och grå,
men då skall du ju bara tänka just som så:
Räkna de lyckliga stunderna blott
och låt dem i hjärtat bestå.

Räkna de lyckliga stunderna blott
- Karl Ewert

Han har öppnat pärleporten...

...så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.

Pärleporten - A Dulin/F A Bloom

Gyllne morgon, gyllne morgon...

...sista natten svunnit hän
vi gå ut att möta Frälsaren med fröjd.
Halleluja, ära vare Gud i höjd.

Gyllne morgon - Georg Flodén



Gå, Sion, din konung att möta...

...Jerusalem glädjs åt din Gud.
Strö palmer på väg för Messias,
och red dig som väntande brud.

Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din Konung och Gud.

Var glad - Erik Nyström

O, hur saligt att få vandra...

...hemåt vid vår Faders hand.
Snart vi slutar ökenfärden
och gå in i Kanaans land.
Härligt sången där ska brusa
stark som dånet av en vattuflod.
Äran tillhör Gud och Lammet
som oss vunnit med sitt blod.

O, hur saligt att få vandra - J Blomqvist/P Ollén

Ur svenska hjärtans djup en gång...

...en samfälld och en enkel sång
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt
gör kronan på hans hjäsa lätt
och all din tro till honom sätt
du folk av frejdad stam!

Kungssången - V. von Heidenstam/W. Stenhammar

Flamma stolt mot dunkla skyar...

...likt en glimt av sommarns sol
över Sveriges skogar, berg och byar
över vattnen av viol.
du som sjunger när du bredes
som vår gamla lyckas tolk:
”Solen lyser! Solen lyser!
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk!”

Sveriges flagga - K.G. Ossianilsson/Hugo Alfvén

Röda stugor tåga vi förbi...

...glatt kring nejden hörs vår melodi.
Ljusa björkar, sommarhimmel fri
hägnar den jublande färden.
Sången klingar! Hör vår muntra låt!
Allt är glädje, må vi följas åt!
Solen lyser och på vandringsstråt
dra vi med sång genom världen!

Sommarvandring - G. Åhlstad/N.B. Söderström

Mandom, mod och morske män...

...finns i gamla Sverige än
kraft i arm och mod i barm,
ungdomsvarm i bardalarm.
Ögon blå, då och då
ler i blomsterdalar där!
Nord, du jordens jättelem.
Nord, du milda hjärtans hem!

Mandom, mod och morske män - Dybeck/Trad

Löven de grönska i sol kring alla vägar...

...och alla lärkor sjunga den långa vårens dag.
Hän genom hagar jag gångar som jag plägar
en stackars fattig speleman, en speleman är jag.
Sol, sol, sol i de glimmande snår,
Sol, sol är det vart jag går,
en speleman, en hjärteglad,
en speleman, en speleman är jag.

Sprl-Olles gånglåt - Kerstin Hed/D. Grufman

Vårvindar friska leka och viska...

...lunderna kring likt älskande par.
Strömmarna ila, finna ej vila
förrän i havet störtvågen far.
Klappa mitt hjärta, klaga och hör
vallhornets klangbland klipporna dör.
Strömkarlen spela, sorgerna delar
vakan kring berg och dal.

Vårvindar friska - Julia Nyberg/Trad



Känner ni Fia Jansson...

...som bor uppå Söder
hon har förresten två stycken vindögda bröder.
En av dem heter Hammarlund en heter Schröder
Här ska ni se ett härta som klappar och blöder.

Fia Jansson - Emil Norlander

När lillan kom till jorden...

...det var i maj när göken gol
sa mamma att det lyste
av vårgrönt och av sol.

Sjön glittrade som silver....

Majas visa - Alice Tegnér

Jag är en liten undulat...

...som får så dåligt med mat
för dom jag bor hos, ja, dom jag bor hos
dom är så snåla!
Dom ger mig fisk varenda dag
och det vill jag inte ha
jagvill ha brännvin, jagvill ha brännvin
och Coca-Cola!

Jag är en liten undulat - Trad/Med en enkel tulipan

Måndag gör jag ingenting...

...ingenting, ingenting
tisdag ser jah mej omkring,
mej omkring, mej omkring.
Onsdag gär jag kring och vankar
Torsdag sitter jag i tankar.
Fredag gör jag vad jag vill,
lördagstundar helgen till.

Måndag gör jag ingenting. - Trad

Kom i kostervals...

...slå din runda arm om min hals,
jag dej föra får hiohej vad de´ veftar och går!
Kostervalsen går lek och smek bli i skrevor och snår.
Ja´ ä din och du ä´ min allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö, du min lilla rara fästemö
Maja lilla hej, Maja lilla säj,säg vill du gifta dej?
(Me´ mej!)

Kostervalsen - G. Svenning/ D. Hellström

Har du kvar din barnatro...

...ifrån hemmets lugna bo?
Kan du bedja än som förr du alltid bad:
Gud som haver barnen kär
se till migsom liten är
gamla mor då känner sig så nöjd och glad.
//: Barnatro, barnatro
till himmelndu är en gyllnebro ://

Barnatro - Einar Westling

Hälsa dem därhemma...
...hälsa far och mor,
hälsa gröna hagen,
hälsa lille bror.
Om jag hade vingar
flöge jag med dig,
svala, flygmot hemmet,
hälsa ifrånmig.

Hälsa dem därhemma - Brandstrup/Worsing

Se, svarta Rudolf han dansar...

...och böjer sin nacke och ler.
Han tänker på stormande nätter
iAmsterdams glädjekvarter.
Han drömmer om flickornas kransar
och svävande bruna ben
på stranden av blåa slätter
vid Samoamånens sken.

Svarta Rudolf - E.A. Karlfeldt/R.Norrby



Det är flickorna i Småland...

...det är flickorna från mon.
Det är flickorna som vallmoblom
och lilja och pion.
Ja, det är flickorna i Småland
susilull och susilo, som går vallande
och trallande på vilande mo.

Flickorna i Småland - K.Williams/F.Lundberg

På lingonröda tuvor...

...och på villande mo
där furuskogen står och susar
susilullochsusiulo
Där kan du se dem en och en
och stundom två och två
på lingonröda tuvor komma dansande på tå.
Det är flickorna i Småland...

Flickorna i Småland - K.Williams/F.Lundberg

Så tar jag dig till brud i vår...

...för långa rika kärleksår.
Ty lyckan kommer, lyckan går
den som du älskar lyckan får.

Lyckan - Martin Koch

Där björkarna susa...

...sin milda sommarsång,
och ängen av rosor blommar,
skall vårt strålande brudefölje engång
draga fram i den ljuvliga sommar.

Där björkarna susa - V.Sund/O.Merikanto

O, Gamla stan...

...vad du tjusar mig med dina gränder
med din idyll och din fläkt av en sällsam mystik.
Ja, Gamla stan, skönsta pärla vid Mälarens stränder,
du har en flik av en ljuvlig romantik.

Gamla stan - E.Baumann/G/Wahlberg

Kan du vissla, Johanna...

...javisst kan jag det! (vissling)
Det var bra lilla vän, vi tar om det igen! (vissling)
Och Johanna hon visslar nu hela dagen lång,
då kom ur svenska hjärtans djup
en enkel samfälld sång.
Kan du vissla Johanna? Javisst kan jag det!
(vissling)

Kan du vissla, Johanna? - Å.Söderblom/S.Axelson

Kors va det vimlar av segel idag...

...är det kappsegling? Nej, det är lördag!
Javisst då dörstår jag vart pojkarna ska
dom har enna som ledigt i dag....

Brännö brygga - Lasse Dahlquist

Samborombon en liten by...

...förutan gata
den ligger inte långt från Rio de la Plata,
nästan i kanten av den blåaAtlanten
och med Pampas bakom sig
många hundragröna mil,
dit kom jag ridande en afton i april,
för jag ville dansa tango.

Fritiof och Carmencita - Evert Taube



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 sjungmin refräng!
Tärnan har fått ungar....

Sjösala vals - Evert Taube

Maj på Malö...

...vackra Maj, dej vill alla vågor smeka
när du kommer i din eka
och förtöjer den på svaj
hoppar i land, smidig och grann
blåögd och brun med små, små fjun.
På ejderdun vilar du i mina drömmar
flicka från Malö strömmar.

Maj på Malö - Evert Taube

Det kom en dag en lycklig man...

...i en blomsterhandel in
han tänkt köpa blommor han
åt den kvinna som han älskar.
Men vad färg han skulle ta´
om det han ganska tveksam va´.
När han så ett råd vill ha
får han i affärn till svar.
Är den sköna oskuldsfull....

Två små röda rosor - K.Ewert/S. Weiss

Min älskling...

...du är som en ros, en nyutsprungen skär
ja, som den ljuvaste musik min älskade du är.
Så underbar är du min vän och ser så vacker ut!
Och älska dig det skall jag än när havet sinat ut.

Min älskling - Evert Taube

Klappa takten alla bagarbarn...

...bullfest, bullfest hela dan
vetemjöl från livets grottekvarn,
bullfest, bullfesthela dan.
Vi är alla glada bagarbarn
bullfest, bullfesthela dan.
Slå på stort, det har vi alltid gjort,
så det är bullfest, bullfest hela dan!

Bullfest - Ulf Peder Olrog

I Gamla stan vid Kornhamnstorg...

...i Hallbecks antikvariat
en gammal drömbok köpte jag i folioformat.
Se´n drömde jag förliden natt om BeatriceAurore.
Det är en gammal käresta väl död se´n många år.

Beatrice Aurore - H.Löwenhielm/H.Casserman

Samling vid pumpen...

...Tunabergare hitåt!
Alfred har di slajit så han ligger å blör.
I grusgropa slåss di me Busk hytta borna,
länsman fick på skallen så jag tror att han dör!

Samling vid pumpen - Ulf Peder Olrog

Opp och hoppa Tor!...

...Slå på trumman bror!
Det är dans här på Valhall i natt.
Uti Fröjas sal står vårAsabal.
Opp och hoppa fast Odin har spatt.
Slå i mera mjöd, det får bli min död....

Schottis på Valhall - Ulf Peder Olrog



Sån´t är livet...

...sån´t är livet
så mycket 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...

Sån´t är livet - B.Cook/S.Andersson

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 på rad
så skrev dom på ett konvolut
och reste sig och sa...........

I natt jag drömde - Ed McCurdy/C.Vreeswijk

Gitarren har jag haft...

...se´n liten grabb jag var
det är min allra bästa skatt
och den vill jag ha kvar.
Ja, min gitarr, ja, min gitarr.

Min gitarr - Trad/T.Skogman

Jag hade en gång en båt...

...med segel och ruff och köl
men det var för länge sen, så länge sen.
Svara med du, var är den nu?
Jag bara undrar: Var är den nu?

Jag hade en gång en båt - Trad/C.Vreeswijk

Vi ska gå hand i hand...

...genom livet du och jag
om det händer ibland att vi ledsnar någon dag
ska vi trösta varann, det är så det ska va,
vi ska gå hand i hand, du och jag.

Vi ska gå hand i hand - Roloff/Hee/B. Sundström

Man ska leva...

...för varandra
och ta vara på den tid man har.
Man ska leva för varandra
för en dag finns bara minnen kvar....

Man ska leva för varandra - B. Sundström

Teddybjörnen Fredriksson...

...ja, så hette han
en gång var han bara min
och vi älskade varann.
Teddybjörnen Fredriksson
hans nos den var av garn.
Ja, han var min bästa vän
när jag var ett litet barn.

Teddybjörnen Fredriksson - L.Berghagen

Gulligullan koko som en gök...

...jag bjuder dig två rum och kök.
Kom älskling och gör ett försök,
i mina två rum och kök!

Gulligullan - Jokkmokks Jokke



Bröder och systrar i Sodom...

...och Gomorra
jag är den saltaste bönan i stan.
Lot är jag gift medhan räknas till dom torra
men honom bedrar jag minst en gång om dan.
Jaha, det gör jag och mer lär det bli,
mer lär det bli uti nästa vers.

Sodom och Gomorra - Ulf Peder Olrog

Blåsippan ute i backarna står...

...niger och säger: Nu är det vår!
Barnen de plocka små sipporna glatt,
rusa sen hem under rop och skratt.

Mor, nu är våren kommen, mor,
nu få vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippor utie i backarna stå,
ha varken skor eller strumpor på.

Blåsippor - Alice Tegnér

Det börjar likna kärlek...

...banne mej!
Sån´t där som händer andra, tänka sej!
Jag är väl misstänksam,
men tanken sticker fram,
men för all del, jag kan ha fel....

Det börjar likna kärlek - P. Himmelstrand

Dansa min docka...

...medan du är unger
när dublir gammal
så blir du så tunger.
Dansa min docka
medan du är unger
när dublir gammal
så blir du så tung.

Dansa min docka - Alice Tegnér

Det sker blott en gång...

...och aldrig mera,
det är för ljuvt att vara sant.
Från himlenföllden
och jag behöll den
min lyckasgyllne lyckoslant.

Det sker blott en gång - W.Heyman/Fritz Gustaf

Det ordnar sig alltid...

...om man tar´t som det kommer,
man ska aldrig sörja,
nej, se på mej!
Mot härliga tider
ska vi gå vad det lider
och livet ska börja
för dej och mej!

Det ordnar sig alltid - Fritz Gustaf/Fred Winter

Det var grabbarna från Eken...

...det var grabbar med kulör,
det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör
som med knogjärn och med påkar
och med blodet rött och hett
gick till tegelbacken för att skipa rätt!

Balladen om det stora slagsmålet
på Tegelbacken - O.Adolphson

Det var dans bort i vägen...

...på lördagsnatten,
över nejden gick låten av spelet och skratten,
det var tjo, det var hopp, det var hej!
Nils Utterman, token och spelmansfanten
han satt med sitt bälgspel vi landsvägskanten
för dudeli, dudeli dej!

Det var dans bort i vägen - G..Fröding/H.Lambert



Det är kvinnan bakom allt...

...mannen jämt hon har befallt.
Än idag oss bjuder Evas dotter
i karotter små fruktkompotter.
Fastän shinglad nuförti´n
har hon kvar ett hår av hin.
Hur än livet skiftar form och gestalt
så är kvinnan bakom allt.

Det är kvinnan bakom allt - Dardanell/Wehle/Rolf

Det var på Capri vi mötte varandra...

...jag minns det än som det vore i går
där bland mimosor jag såg henne vandra
i Italiens blommande vår.
Jag nu mitt hjärta på Capri har mistat
tyvärr var hon inte ämnad för mig,
ty hennes svar på den fråga jag dristat
var ett vänligt, men talande nej!

Capri - W.Grosz/S-O.Sandberg

Droppen Dripp och droppen Drapp...

...Droppen Dripp och Droppen Drapp
satt på var sin isetapp
ovanför vår förstutrapp
Droppen Dripp och Droppen Drapp

Droppen Dripp och droppen Drapp - B.Almqvist

Din vår är min vår...

...och alla vackra flickors vår.
Dit du går vill jag gå
som skuggan i ditt spår.
Det susar och brusar
ur tusen rosensnår.
Din vår är min vår
och alla vackra flickors vår.

Din vår är min vår - Nils-Georg/G.Enders

Flickan i Havanna...

...hon har inga pengar kvar
sitter i ett fönster, väntar på en karl.
Kom, du glade sjömatros
du skall få min röda ros.
Jag är vacker, du är ung.
Sjung av hjärtat sjung!

Flickan i Havanna - E.Taube

Du är den ende...

...som hemligen ser mig,
fast ingen har talat, du vet vad jag ber dig.
Min längtan är bara du. Blott du mig ger
ett enda litet ord, är jag din.

Du är den ende - Trad/B.Setterlind

Handklaver och klarinett ska de va...

...tjo och tjim och inget annat.
Hoppa högt och hoppa lätt ska de va,
tjo ch tjim och inget annat!

Tjo och tjim och inget annat - U-P Olrog

Gamle Svarten...

...kamrat på vida färden,
Gamle Svarten, den bäste här i världen.
När din vandringsfärd är över
väntar gröna ängars klöver,
på dig, min trogne gamle vän.

Gamle Svarten - Carr/Kennedy Sv text: S-O Sandberg



Hejsan hoppsan fallerallera...

...när julen kommer ska varenda unge vara glad!
Hejsan hoppsan fallerallera,
när julen kommer ska varenda unge vara glad!

Mössens julafton - Pröysen/Olrog/Trad

Har du sett herr Kantarell...

...bor i enebacken?
Han kom dit i förrgår kväll,
med sin hatt på nacken.
Den är gul, och den är grann,
passar just en sådan man.
Passar åt herr Kantarell,
bort i enebacken.

Kantareller - J.Oterdahl/H.Palm

Här kommer Pippi Långstrump...

...tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa
Här kommer Pippi Långstrump,
ja, här kommer faktiskt jag.

Här kommer Pippi Långstrump -

A.Lindgren/J.Johansson

Hejsan morsan, hejsan stabben...

...här är brev från älsklingsgrabben.
Vi har kul på kolonien
vi bor tjugoåtta 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.

Brev från kolonien - C.Vreswijk

I Roslagens famn...

...på den blommande ö
där vågorna klucka mot strand
och vassarna vagga och nyslaget hö
det doftar emot mig ibland.
Där sitter jag uti bersån på en bänk
och tittar på tärnor och mås
som störta mot fjärden i glitter och stänk
på jakt efter födan, gunås.

Calle Schewens vals - E.Taube

Här är polisen...

...som mitt i gatan står.
Han visar hur man kör,
han visar hur man går.
Ibland blir det stopp och då är gatan fri.
Då kilar alla bilarna så kvickt förbi.
Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu.

Poliskonstapeln - Trad

Jag har bott vid en landsväg...

...i hela mitt liv, och sett människor komma och gå,
jag sett skördarna gro på min torva i ro,
medan storkarna redde sitt bo.
Jag sett vårarna gry, jag hört höststormar gny,
jag sett vidgässens sträck under kvällande sky.
Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv,
och sett människor komma och gå.

Jag har bott vid en landsväg - Kraft/Henry

Ja, 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
Nu är det slut på gamla tider
nugårTrettifyran ihimlen in!

Trettifyran - S.Hamblen/O.Adolphson



Jag kommer i kväll...

...under balkongen
ochvisslar (vissling)
Och om du mej hör
vissla den sången
du svarar (vissling) tillmej

Jag kommer i kväll under balkongen -

Å.Söderblom/S.Axelsson

Jag har skrivit till min flicka...

...jaghar skrivit till min vän
jag fick svar den nittonde i denna månad.
Jag har prydit hennes kammare
med blommor och med grönt
och på väggen hänger tavlorna så skönt.

Linnéa - E.Taube

Jag är en liten gåspåg från Skåne...

...en skåning som Ni vet är alltid trygg.
Och fast jag är så nära sol och måne.
jag sitter säkert på min gåsarygg
Långt under mig det ligger som en tavla.
Det vackraste i världen man kan se
Både skogar, sjö och strand
blir ett enda sagoland
när man ser det lite grann så här från ovan.

Lite grann från ovan - L.Dahlquist

Jag trivs bäst i öppna landskap...

...nära havet vill jag bo,
några månader om året, så att själen kan få ro.
Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart.
Där lärkorna slår högt i skyn, och sjunger underbart.
Där bränner jagmitt brännvin själv,
och kryddar med Johannesört,
och dricker det med välbehag, till sill och hembakt vört.
Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.

Öppna landskap - U.Lundell

Jag är ingen näktergal...

...och min röst är minimal
och jag säger inte mycket uti toner.
Men jag gör så gott jag kan
och min tenor kan nog gå an
- om man inte har för stora pretentioner

Pretentioner - Ferlin/Dalquist/Sylvain

Jag är en tuff brud...

...i lyxförpackning.
En tuff brud i snyggt fodral.
Jag är ett liten stycke dynamit
maskerad till sockerbit.

En tuff brud i lyxförpackning -

Brehm/Paddock/Stevens

Av allt det goda som man förtär...

...bland alla jordiska drycker,
ju kaffetåren den bästa är:
den skingrar människans nycker;
den styrker kroppen, den livar själen,
den känns från hjässan, ja - ned i hälen!
Hå hå, ja ja!

Kaffetåren - M.Cramær

Jo, där kommer det en gosse...

...med en byxa som en rakkniv vass,
mockaskorna har han på sej,
och hans hobby är att dansa jazz.
Han är slank och smärt som vidjan,
han ler i mjugg,
han har skärp om lilla midjan,
i pannan lugg.

Jazzgossen - Karl Gerhard/Brink



Kära mor...

...så började mitt brev,
enda brev jag till mitt hemland skrev.
Många år nu svunnit se'n jag for
ifrån hemmet där mitt hjärta bor.

Kära mor - S.Andersson/R.Bring

Klar liksom en stjärna...

...vid kasernens dörr
lyste en lanterna,
den finns där nu som förr.
På trottoarens nötta sten
jag möter dej i lyktans sken
som förr, Lili Marleen,
som förr, Lili Marleen.

Lili Marlene - H.Leip/N.Schultze/Gunilla

Litet bo jag sätta vill...

...gård med trädgårdstäppa till,
liten åker till att grava
vill jag uppå landet hava.
Huset utan vank och brist
fyra rum och förstukvist.

Litet bo jag sätta vill (Visa) - E.Sehlstedt

Lilla mor, violerna...

...växa redan här.
Och de är så vackra där de står,
Med sina blåa färg, som från himlen lånad är.
Lilla mor, hon ler när hon förstår att vi fått vår...

Violer till mor - Hermani/Roland

Låt oss liksom svalorna...

...bygga oss ett bo
öva oss på skalorna i stilla lantlig ro.
Men jag flöge strax min kos
om du mig bedrog.
Kunde inte stanna hos
den min glädje tog.

Låt oss liksom svalorna - B.Halldén/Kálmán

Ja, ljuvliga ungdom...

...dig har jag kvar
som värme i hjärtat
på äldre dar.

Ljuvliga ungdom - Huldén/Linna/Kullervo

Man borde inte sova...

...när natten faller på,
för tänk, då blänker stjärnorna högt uppe i det blå.
Det är så tyst och stilla.Att sova vore illa.
Jag vandrar mina vägar över slätt och genom skog,
och stjärnorna de följer mig, så sällskap har jag nog.

Man borde inte sova
- Jeremias i Tröstlösa/G.Wennerberg

Löftena kunna ej svika...

...nej, de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat
allt, vad han lovat har.
Himmel och jord må brinna,
höjder och berg försvinna,
men den som tror skal finna,
löftena de stå kvar.

Löftena kunna en svika - L.Pethrus



Nidälven...

...stilla och vacker du är
där jag nu går och drömmer
drömmer om dig som jag hade så kär
med det blir bara minnen
Den gamla älvbron, så grånad av år
över till drömmarnas lyckoland når
Nidälven, stilla och vacker du är
men det blir bara minnen

Nidälven - E.Helmer/C.Christensen

Solen lyser även...

...på liten stuga,
och i den stugan vill jag bo med dej.
Och breve förstukvisten två björkar buga,
vid källanblommasmå förgätmigej.
Där finns det en täppa och en vacker berså,
och ett litet hus med ett grönt hjärta på.
Ja solen lyser även på liten stuga,
och i den stugan vill jag bo med dej.

Solen lyser även på liten stuga - Gullmar/Morris

När det är sol och vår...

...och man är nitton år
Är det så lite man förstår
Och alla flickor små bör låsas inne då
När vintern går mot sol och vår

Sol och vår - Å.Gerhard/U.Källqvist

När det våras ibland bergen...

...får jag komma till dej då?
Och på nytt få läsa sagan
uti dina ögon blå.
Alla skogens fåglar sjunga,
och vår lycka finnes där,
När det våras ibland bergen,
hos den vän som jag har kär.

När det våras ibland bergen
- S-O.Sandberg/R.Sauer

Och jag är ganska mager om bena...

...tillika om armar och hals -
Jag har sålt mina visor till nöjets estrader,
och Gud må förlåta mej somliga rader,
ty jag är ganska mager om bena,
tillika om armar och hals.

En valsmelodi - N.Ferlin/Söderlundh

När trollmor har lagt de ...

...elva små trollen
och bundit fast dem i svansen
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner
ho aj aj aj aj buff,
ho aj aj aj aj buff
ho aj aj aj aj buff buff
ho aj aj aj aj buff.

Trollmors vaggsång - M.Holmberg

Omkring tiggarn från Luossa...

...satt allt folket i en ring
och vid lägerelden hörde de hans sång
och om bettlare och vägmän
och om underbara ting
och om sin längtan
sjöng han hela natten lång.

Omkring tiggarn från Luossa
- D.Andersson/G.Johansson

Om du var vaken...

...skulle jag ge dig
allt det där jag aldrig ger dig,
men du, jag ge dig min morgon,
jag ger dig min dag.

Jag ger dig min morgon - T.Paxton/F.Åkerström



Pappa kom hem...

...för vi längtar efter dig
Kom innan sommar'n är slut, lilla Pappa
Åskan har gått, och om kvällen blir det mörkt
Stjärnorna syns nu på himlen igen

Brevet från Lillan - Evert Taube

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 blir van
Och alla omkringdom märker ingenting
Det gör ont, så ont

Det gör ont - Orup

Sommaren är kort...

...det mesta regnar bort
men nu är den här, så ta för dig
solen skiner kanske bara idag

Sommaren är kort - T.Ledin

Somliga går med trasiga skor...

...säg, vad beror det på?
Gud Fader som i himmelen bor
kanske vill ha det så?

Somliga går med trasiga skor - C.Vreeswijk

Stockholm i mitt hjärta...

...låt migbesjunga dig nu,
åldrad i ungdomlig grönska,
öarnas stad, det är du!
Av städer jag känner i världen
är du den stad som fått allt.
Genom Mälarens kärlek till havet
en blandning av sött och salt.

Stockholm i mitt hjärta - L.Berghagen

Se, nu tittar lilla solen...

...in igen,
av mitt fulla hjärta vill jaghälsa den
med min solskenssång,
gång på gång
ingen blir så god och glad
som jag när solen skiner

Se, nu tittar lilla solen fram igen - Å.Wassing

Tala närmre...

...håll telefonintill dinmun
låt oss låtsas vi är ensamma en stund.
Jag ber dem dämpa grammofonen
som står på
och du kan säga till din vän där
att han får gå

Han måste gå - Allison/Rose-Marie

Swing it magistern...

...swing it, det är tidens melodi
gör som vi, var glad och fri,
ni kan inte låta bli med all er energi!
Så, swing it, magister swing it
det är tidens egen sång
allesammans på en gång....

Swing it magistern - H.Ekman/K.Gullmar



Tänk att jag dansar med...

...Andersson,
lilla jag, lilla jagmed FritiofAndersson
tänke att bli uppbjuden av en så´n populär person.
Tänk vilket underbart liv de´ ni för
Säj mej hur känns det att vara charmör,
Sjöman och cowboy, musiker, artist,
Det kan väl aldrig bli trist?

Rosa på bal - Evert Taube

Två solröda segel...

...styr bort ifrån land.
Ett hav som en spegel, i aftonens brand.
Var finnsdu min älskling, i främmande värld?
Två solröda segel, vart styr ni er färd?
Blås, vindar i natten, er stormmelodi -
i sydliga vatten, är snart seglatsen förbi.
Två solröda segel, styr bort med min vän.
När vinden har vänt sej, han kommer igen.

Två solröda segel - S.S.Wilson/H.Williams

Vem vet...

...inte du.
Vem vet? Inte jag.
Vivet ingentingnu
vi vet inget i dag.

Vem vet - L.Ekdahl

Vart ska du gå min lilla flicka...

...”jo jag ska gå och hämta dricka”
Åt vem då du lilla tärna?
Åt vår get som heter stjärna.
Får jag följa med? Får jag följa med?
Ja det får du gärna.
Får jag följa med? Får jag följa med?
Ja det får du gärna.

Vart ska du gå min lilla flicka
- Gammalt rim/A.Tegnér

Vi skålar för våra vänner...

...vi skålar för dom vi känner
men dom som vi inte känner
dom skiter vi i!

Vi skålar för våra vänner - Trad

Vi har varit på turné...

...och har kommit lätt på sne´
finns det ingen som kan säga var vi e´

Balladen om herr Rosenbloms spelmän
- U-P Olrog

Världen är så stor så stor...

...Lasse Lasse liten.
Större än du nånsin tror
Lasse Lasse liten.

Lasse liten - Z.Topelius/A.Tegnér

Vill ni se en stjärna...

...Ni får mycket gärna, se på mig!
Tårar kan jag gjuta, blixtar kan jag skjuta.
Jag är primmadonna, absoluta!
Ingen man får göra, brud av mig
Se men inte röra, se på mig!
Jag från ord till usa, vill en värld förtjusa.
Vill ni se en stjärna? Se på mig !

Vill ni se en stjärna - Berco



Än idag gamla spinnrocken...

...spinner drömmar om lyckan en gång.
Om två hjärtan som slog för varandra,
och som vigdes vid klockornas sång.
Jag för mitt inre öra än idag kan höra,
samma sång om därför tiden blir mej lång,
Än i dag gamla spinnrocken spinner,
spinner drömmar om lyckan en gång.

Den gamla spinnrocken - F.Gustaf/B.Hill

Waterloo...

...jag är besegrad, nu ger jag mig
Waterloo - lova mej nöjet att älska dig
Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro
Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo -
du är mitt öde, mitt Waterloo

Waterloo - B.Andersson/S.Andersson/B.Ulvaeus

Var skog har nog sin källa...

...var äng sin blomma har,
vart hjärta har sin saga
från flydda ungdomsdar.
Var skog har nog sin källa
var äng sin blomma har.
Vart hjärta har sin saga
från flydda ungdomsdar.

Hjärtats saga - A.Hedenstierna/W.Åström

Borgmästar Munte...

...han red på sin Brunte
frun red en skäck som var så innerligt täck.
Efter kom Stolle han red på sin Pålle.
Sist kom en präst på en halter häst.
Men unge herr Karl han hade ingen sad´l
han måste åka efter i schäsen.

Borgmästar Munte - Gammalt rim/A.Tegnér

Den vackraste visan...

...om kärleken
kom aldrig på pränt.
Den blev kvar i en dröm på Montmartre
hos en fattig parisstudent.

Den vackraste visan om kärleken
- T.Nerman/Lille Bror Söderlundh

De komma från öst och väst...

...de komma från syd och nord.
Att sitta till bord med Jesus en gång,
och höra hans välkomstord.
Att skåda hans sköna drag,
och mättas av salighet.
Taga del i sång och spel, uti all evighet.

De komma från öst och väst - A.Sandbergh

I en röd liten stuga...
...ner vid sjön ska vi bo
med gästrum som vi har Amor uti
på en bänk ner vid stranden svär vi kärlek och tro,
vill vi ha det lugnt och skönt - på sjön få vi ro!
Och om vi ej kunnat bygga oss någon riktig brygga
kan vi oss känna trygga, ty vi vet ju att:
Över sjön bygger lyckan oss en gyllene bro

till en röd liten stuga där vi bo!

I en röd liten stuga - E.Fryman/S.Paddock

Drömmar av silver...

...drömmar av gull
Vakna för månens och kärlekens skull
Dagen har svunnit, sorlet har dött
Sjung nu mitt hjärta om lyckan du mött

Drömmar av silver, drömmar av guld -

S.Foster/H.Iseborg



Det är måndag morgon...

...och mitt huvud känns så tungt.
Jo ja sa just de att det är måndag morgon
och mitt huvud känns så tungt,
när jag sitter här med ett glas grapefruktjuice,
sjungande The Gräsänkling Blues.

Gräsänklingblues - P.Ramel

Tjo, vad det var livat...

...i holken i lördags,
moster hon fastna med näbben i kläm.
Tjo, vad det var livat i holken i lördags
uti de tokiga stararnas hem.

Tjo, vad det var livat - P.Ramel

Stockholm blir Stockholm...

...staden som få
Stockholm blir Stockholm
ett Nordens Venedig
vad gör om himlen jämt ej är blå
Stockholm blir Stockholm
för evigt ändå

Stockholm blir Stockholm - Karl-Ewert/P.Wendling

Som stjärnor små...

...på himlen blå
de vinka till varann,
så gör du och jag, min vän,
för kärleken, för kärleken
emellan migochdig.

Som stjärnor små - E.Taube

Ingen gav mej en sådan stund...

...som jungfrunpå Jungfrusund
och ingen räckt mej en sådan mun
somjungfrunpå Jungfrusund.
Jaghållit i minaarmar
så många ljuvliga barmar
men ingen, ingen så mjul och rund
somjungfrunspåJungfrusund

Jungfrun på Jungfrusund - Trad

Byssan lull...

...där kommer tre vandringsmän på vägen,
byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ene, ack så halt,
den andre, o, så blind,
den tredje han säger alls ingenting

Byssan lull - E.Taube

Det var en gång en flicka...

...Josefin
Josefin -fin -fin, Jose- Jose- Josefin.
Den enda skatt hon ägde
det var en symaskin
symaskin -skin-skin
sy ma- ma- ma- ma- maskin!

Josefin - Trad

Av allt det goda som man förtär...

...bland alla jordiska drycker
ju kaffetåren den bästa är;
den skingrar människans nycker.
Den styrker kroppen, den livar själen,
den känns från hjässan, ja, ned i hälen!
Hå hå ja ja, hå hå ja ja!

Kaffetåren - M.Caramaer


