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DANCING QUEEN

TA MIG TILL HAVET

(BENNY ANDERSSON, BJÖRN ULVAEUS, STIG ANDERSSON)

(PETER LUNDBLAD)

You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin’ the Dancing Queen

Vi tar vägen mot stranden.
Vi som aldrig setts förr.
Att du vågar gå med mig,
ifrån trängsel och vin.
Det var enkelt för båda.
Bara öppna en dörr.
Sommarnatten är från –
och med nu din och min.
Med en suck rullar vågorna in.

Friday night and the lights are low
Looking out for the place to go
Where they play the right music, getting in the swing
You come in to look for a King
Anybody could be that guy
Night is young and the music’s high
With a bit of rock music, everything is fine
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance
You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin’ the Dancing Queen
You’re a teaser, you turn ’em on
Leave them burning and then you’re gone
Looking out for another, anyone will do
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance
You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin’ the Dancing Queen

REFRÄNG:
Ta mej till havet, och gör mej till kung!
Kung över sommarn och natten.
Sanden är fuktig och kvinnan är ung,
galen av längtan är jag.
Dofterna samlas, och luften blir tung
Ta mig till havet och stanna, tills natten blir dag.
Kanske något berusad,
fastän glasklar ändå,
när ett sinne i taget,
fylls av allt jag kan få.
Om jag lever imorgon,
spelar ingen roll alls.
Vi har hört havet spela,
våran sommarnattsvals.
Jag vill ha dej,
när natten ser på.
REFRÄNG:
Ta mig till havet, och gör mig till kung!
Kung över sommarn och natten...
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MÄLARÖ KYRKA

GÅ UPP OCH PRÖVA DINA VINGAR

(SVEN LINDAHL)

(LASSE DAHLQUIST)

Det strömmar skön musik från en Mälarökyrka
en pojke spelar Bach en kväll när inte nån hör på
Och orgeln är hans liv och musiken hans styrka
han önskar att bli kantor, vill i pappas fotspår gå.

Sitt inte inne som björnen i bur,
det är att slösa med livet.
Nej, följ med oss uti guds fria natur,
och stäm in i sången i jublande dur.

När alla människor sover i gård och i stuga
då klär han upp sig söndagsfin som mången gång förrut.
I sommarkvällens stillhet han spelar en fuga
till sist det bästa som han vet; en Beatles tonar ut.
Om kyrkan en gång blir hans, hur härligt ändå
när poptoner ljuda en församling hör på.
Hans renatoner klara, hans trogna lyssnarskara
som hör det underbara kan musik förstå

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

De få ackord han kan blir musik i hans kyrka
där pappa spelar upp till bröllop, påsk och till advent.
Han drömmer om en kör, om en egen vars kyrka
ska få hans toner upp så högt som aldrig förr har hänt.

Vi har väl alla när vi voro små,
läst om Nils Holgerssons resa.
Att resan blir sanning kan du pröva på,
när du här idag tumlar kring i det blå.

Då vill han att dom kommer från gård och från stuga
då ska han spela upp för dem på nytt sin kvällskonsert.
Då börjar han med Beatles och slutar med fuga
— och alla ska då tycka båda lika vackra är.

REFRÄNG:
Gå upp och pröva dina vingar...

När kyrkan en gång blir hans, hur härligt ändå
när poptoner ljuda en församling hör på
hans rena toner klara, hans trogna lyssnarskara
som hör det underbara kan musik förstå
Då vill han att dom kommer från gård och från stuga
då ska han spela upp för dem på nytt sin kvällskonsert.
Då börjar han med Beatles och slutar med fuga
och alla ska då tycka båda lika vackra är
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Ålder och sånt spelar rakt ingen roll,
vi har ej satt några gränser.
Ty gammal och ung det blir plus minus noll,
och uppåt och framåt det är vår paroll.
REFRÄNG:
Gå upp och pröva dina vingar...
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DAG EFTER DAG
(LASSE HOLM)

Nu är det nå’t stort på gång
Ja, snart ska nånting hända
Ingenting kan ändra det
Och nu är det för sent att vända
Lika bra att det är sagt
För du har ändå märkt det
Hur som helst, så känns det helt okej
Det är nånting som jag vill säga dig
REFRÄNG:
Dag efter dag
Gång på gång var jag på väg
Dag efter dag
Gång på gång, tog steg för steg
Men nu var det nå’t som sa mig
Whoa, whoa, whoa, vill ha dig
Så ska det va
Du och jag
Dag efter dag
Satsar allt på samma kort
Har inget att förlora
Säger vad jag känner nu
Och inga ord kan bli för stora

8

Sen den dag jag såg dig här
Förstod jag vad jag saknat
Hör nu på, ja lyssna nu på mig
Det är nånting som jag vill säga dig
Dag efter dag
Gång på gång var jag på väg
Dag efter dag
Gång på gång, tog steg för steg
Men nu var det nå’t som sa mig
Whoa, whoa, whoa, vill ha dig
Så ska det va
Du och jag
Dag efter dag
Jag hörde nånting inom mig
Whoa, whoa, whoa, vill ha dig
Så ska det va
Du och jag
Dag efter dag
Du och jag
Dag efter dag
Dag efter dag
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SÅNT ÄR LIVET

EN GÅNG JAG SEGLAR I HAMN

(ANITA LINDBLOM)

(STIG OHLIN)

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

Liten blir stor,
drömmer och tror,
kommer du snart till mig?
Rosende kind,
kommer en vind,
for den mig hem till dej.

Han kom våren, som en vårvind,
min kärlek fick han och allt han tog,
men så kom hösten, åhå den kärlek,
han svor var evig, bara dog.
REFRÄNG:
Sånt är livet, sånt är livet,
så mycket falskhet bor det här,
den man förlorar, vinner en annan,
så håll i vännen som du har kär.
Han fick en annan, jag har sett dem.
Han verkar lycklig och hon är ung.
Det jag har lärt mig, är just detta,
när hjärtat svider, sjung åh sjung.
REFRÄNG:
Sånt är livet, sånt är livet...
Vårt liv är utfattigt, utan kärlek.
Jag fick en annan som har mig kär.
Hans gamla kärlek, har fått korgen.
Hon undrar säkert vem jag är.
REFRÄNG:
Sånt är livet, sånt är livet...
REFRÄNG:
Sånt är livet, sånt är livet...
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Oh, en gång jag seglar i hamn,
en gång är du i min famn,
en gång berättas,
min vän sagan om dem som kommer igen.
En gång i drömmarnas land,
vandrar vi två hand i hand,
en gång, min älskling,
kommer jag hem till dej.
Blågröna svall,
tång och korall,
drar inunder mig,
men ovanför,
stjärnorna hör,
sången jag skrev till dej.
Oh, en gång jag seglar i hamn,
en gång är du i min famn,
en gång berättas,
min vän sagan om dem som kommer igen.
En gång i drömmarnas land,
vandrar vi två hand i hand,
en gång, min älskling,
kommer jag hem till dej.
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CALLE SCHEWENS VALS
(EVERT TAUBE)

I Roslagens famn på den blommande ö,
där vågorna klucka mot strand
och vassarna vagga och nyslaget hö
det doftar emot oss 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.
Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron,
till angenäm styrka och smak,
och lyssnar till dragspelets lockande ton,
som hörs från mitt stugogemak.
Jag är som en pojke, fast farfar jag är,
ja rospiggen spritter i mig!
Det blir bara värre med åren det där
med dans och med jäntornas blig.
Se, måsen med löjan i näbb, han fick sitt!
Men jag fick en arm om min hals!
O, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt,
spel opp, jag vill dansa en vals.
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Det doftar, det sjunger från skog och från sjö,
i natt ska du vara min gäst!
Här dansar Calle Schewen med Roslagens mö
och solen går ned i nordväst.
Då vilar min blommande ö vid min barm,
du dunkelblå, vindstilla fjärd
och juninattsskymningen smyger sig varm
till sovande buskar och träd.
Min älva, du dansar så lyssnande tyst
och tänker, att karlar är troll.
Den skälver, din barnsliga hand, som jag kysst,
och valsen förklingar i moll.
Men hej, alla vänner, som gästa min ö!
Jag är både nykter och klok!
När morgonen gryr, ska jag vålma mitt hö
och vittja tvåhundrade krok.
Fördöme dig skymning, och drag nu din kos!
Det brinner i martallens topp!
Här dansar Calle Schewen med Roslagens ros
han dansar till solen går opp!
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SOMMAREN ÄR KORT

DET BÖRJAR VERKA KÄRLEK, BANNE MIG

(TOMAS LEDIN)

(PETER HIMMELSTRAND)

Inte ett moln, så långt ögat kan nå,
inte en droppe regn på flera dar,
med en glass i min mun, å i sandaler av plats,
går jag i solen, å tänker på dig.
Ljusblåa dagar, seglar förbi.
REFRÄNG:
Sommaren är kort
det mesta regnar bort
men nu är den här
så ta för dig, solen skiner idag.
Hösten kommer snart
det går med vindens fart
så lyssna på mig, solen skiner
kanske bara idag.
Vattnet är varmt, luften står still
jag sitter i skuggan läser gårdagens blad
snart är det dags för ett dop i det blå
få bort sanden mellan tårna
å svalka min kropp.
REFRÄNG:
Sommaren är kort...
Nananana, nanana
nanana, nanana, nanana
Sommaren är kort
det mesta regnar bort
men nu är den här
solen skiner,
kanske bara idag.
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I förrgår sa jag plötslig nej till killarna.
När de skulle ha ett party,
sen satt jag en hel kväll och konverserade,
med din mamma och var artig.
Det börjar verka kärlek banne mig.
Sånt som man ser på bio, tänka sig.
Jag är väl misstänksam, men tanken sticker fram,
men för all del, jag kan ha fel.
Igår kväll gick jag med dig på en snyftare.
Fast jag ville, gå på pang-pang,
och sen satt jag och hörde på en stråkkvartett,
jag som bara, gillar dang-dang.
Det börjar verka kärlek banne mig.
Sånt där som står i böcker, tänka sig.
Jag fattar ingenting, jag är väl lite ding,
så för all del, jag kan ha fel.
Imorse sjöng jag när jag borsta tänderna.
Och sen fick jag, arbetsdille,
sen ringde jag till dig om inte nånting alls,
bara för jag, plötsligt ville.
Det börjar verka kärlek banne mig.
Sånt där som händer andra, tänka sig.
Det mesta pekar på, att jag är kär och så,
men för all del, jag kan ha fel.
Det börjar verka kärlek banne mig.
Sånt där som händer andra, tänka sig.
Det mesta pekar på, att jag är kär och så,
men för all del, jag kan ha fel. Jag kan ha fel.
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APANS SÅNG (DJUNGELBOKEN)

TRETTIOFYRAN (34:AN)

Jag
Jag
Jag
Jag

kungen är över alla här under trädens gröna höjd.
har nått opp, till högsta topp, men ännu är jag ej nöjd.
vill ju bli en man, en mänska och kunna allt ni kan.
vill inte längre apa mig, jag vill bara va en man! Oh!

Denna kåk har varit våran uti många herrans år,
denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår.
Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt,
men nu är det slut på det, för nu ska 34:an bort.

REFRÄNG:
Ooo be do (ooo be do)
jag vill ju va som du, huu, uu (ooo be do).
Jag vill ju se ut som du, gå som du, duu huu huu (ooo be do).
Det vill jag nu, hu, hu (ooo be do),
ett djur som ja, aaa, aaa (ooobe do)
det lär sig bra, bli-hi män-ni-ska-haa-haa (ooo-be-do).

Ja nu är det slut på gamla tiden, 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, nu går 34:an i himlen in.

Försök inte lura mig gosse, jag inga konster tål.
Att känna till, hur eld blir till är mina drömmas mål.
Din hemlighet vill jag veta, seså, säj hur det går till.
För då blir jag visst en man till sist, och det är vad jag vill! Oh!
REFRÄNG:
Ooo be do...
Jag måste lära mig leva, som mänskor lever nu.
För då blir jag ju lika dan, precis lika dan som du.
Se till att jag nu får veta hur mänskor sig beter.
Så att jag ka ta alla i hand och dom sin vänskap mej ge! Oh!
REFRÄNG:
Ooo be do...
Jag vill ju se ut som du, gå som du, duu huu huu (ooo be do).
Ja, det är så, hå, hå (ooo be do)
så det kan gå, hå, hå (ooo be do)
att lära sig bli en sån som me-hej!
(ooo be do)
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Denna kåk var ganska rar och släppte solsken till oss in,
den var också generös med fukt å kyla, regn å vind.
Den var snäll och lite gnällig och den ville alla väl,
den var vår i alla väder fastän gisten, ful å skev.
Men nu är det slut på gamla tiden, 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, nu går 34:an i himlen in.
Här i kåken har vi härjat sen vi alla varit små,
här i kåken klådde morsan vicevärden gul å blå.
Ja vår kåk har fått stå pall för smällar hårda så det dög,
som när far gick genom väggen så att spån å plankor flög!
Men nu är det slut på gamla tiden, 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, nu går 34:an i himlen in.
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FLICKORNA I SMÅLAND

ITSY, BITSY, TEENIE, WEENIE…

(KARL WILLIAMS AKA KALLE I DALEN)

(PAUL VANCE, LEE POCKRISS, ÖVERSÄTTNING AV KARL-LENNART)

På lingonröda tuvor och på villande mo
där furuskogen står och susar
susilull och susiulo.
Där kan du se dem en och en
och stundom två och två
på lingonröda tuvor komma dansande på tå.

Jag är så rädd för att gå ut ur tältet,
tänk om nån människa skulle mig se.
Jag är så rädd för att gå ut ur tältet,
just nu så vill jag få vara ifred.
1, 2, 3, vad är det vi ej får se?

REFRÄNG:
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.
Och går du ut på vägarna,
du gångande sven,
ja, går du ut i världen för att söka dig en vän,
och frågar du och spörjer, susilull och susilo,
var månn’ i hela världen de bästa flickor bo.
REFRÄNG:
Det är flickorna i Småland...
Och vänder du dig spörjande
att få den gåtan löst,
och vänder du dig spörjande
mot väster och mot öst,
då skall du höra vindens
susilull och susilo
dig svara var i världen de bästa flickor bo..
REFRÄNG:
Det är flickorna i Småland...

18

REFRÄNG:
Det är en itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini
en prickig baddräkt där midjan är bar.
En itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini,
så att jag får nog i tältet bli kvar.
3, 4, 5, skynda på vi vill gå hem!
Jag är så rädd för att gå ner till stranden,
jag får ta filten att gömma mig i.
Jag är så rädd för att gå ner till stranden
men 1, 2, 3, plums, nu hoppar jag i!
1, 2, 3, vad är det vi ej fick se?
REFRÄNG: Det var en...
3, 4, 5, skynda på vi vill gå hem!
Nu är jag rädd att gå upp ur det våta
jag börjar undra hur detta ska gå.
För jag är rädd att gå upp ur det våta
men det är kallt så jag börjar bli blå.
1, 2, 3, varför får vi aldrig se?
REFRÄNG: Det är en...
Ifrån tältet in i filten, ifrån filten ner till strand.
Ifrån stranden ner i vattnet, ja, så kan det gå ibland.
En itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini
som vi aldrig fick se!
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SOL, VIND OCH VATTEN

SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR

(TED GÄRDESTAD)

(STEN CARLBERG, ERIC SANDSTRÖM)

Ännu spelar syrsor till vindarnas sus.
Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus.
Och än strålar solen på brunbrända ben.
Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen.
Det finns tid för försoning innan dagen är förbi.
För jag tror, jag tror på friheten jag lever i.
Och är det inte verklighet så drömmer jag.
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet
men det är på dig jag tänker i hemlighet.
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav
det, är mina drömmar vävda av.
Jag vill veta vägen till herdarnas hus.
Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus.
Det skymmer vid sion och natten blir sval.
Men än doftat blommorna i skuggans dal.
Det finns tid till försoning innan natten slagit ut.
För jag tror, jag tror att livet får ett lyckligt slut.
Och är det inte verklighet så drömmer jag.
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet
men det är på dig jag tänker i hemlighet.
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav.
Det är min drömmar vävda av.
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav.
Det är mina drömmar vävda av.
Mm, ja det är mina drömmar vävda av.
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Sommar, sommar, sommar.
Det är dans i folkets park.
Sommar, sommar, sommar.
Hjärtans skärs i trädens bark.
Jag vill viska i ditt öra,
just de orden du vill höra.
Sommar, sommar, sommar.
Då en mild och smeksam vind,
fingrar på din bruna kind.
Sommar, blåa fjärdar,
vita segel, vind och sol.
Dofter, ljuva dofter,
andas hö och nattviol.
Broder, glade broder,
glöm den snö som föll i fjol.
Syster, väna syster,
dansa, sväng din röda kjol.
Sommar, sommar, sommar.
Det är sol och himmel blå.
Sommar, sommar, sommar.
Då vill man helst vara två.
Den försvinner liksom sanden,
som vi silar genom handen.
Sommar, sommar, sommar.
Som en dröm du bleknar bort.
Du är alltför, alltför kort.
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DIGGI-LOO DIGGI-LEY
(TORGNY SÖDERBERG)

Blixtar och dunder magiska under
Plötsligt en dag har det hänt
Åh, vilken tur, (du är en lyckofigur)
En dag i staden, (du gick där och tänkte)
På esplanaden, (då såg du nåt som blänkte)
Det kändes som jag hade vingar
Åh, vilken underbar dröm

Åh, jag ville gärna önska
Åt alla gyllene skor
Åh, jag ville gärna önska
Åt alla gyllene skor

Diggi-loo diggi-ley alla tittar på mig
Där jag går i mina gyllne skor
Jag dansade omkring på gatan
Och hela världen den log
Diggi-loo diggi-ley himlen öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
Åh, jag börjar nästan sväva
I mina gyllene skor
Jag har visioner för millioner
Gyllene dojor för dig och lyckan är gjord
(Säg mer vi tror på ditt ord)
Tänk dig ett hinder, (det flyger du över)
Vingar på skorna (är allt vad du behöver)
Åh, jag kan bli vad jag önskar
I min förtrollade värld
Diggi-loo diggi-ley alla tittar på mig...
Det var en önskedröm men jag måste medge
Att när jag vaknade vakna jag med glädje
Jag en sång och en dansman
Åh åh åh, åh åh åh
Diggi-loo diggi-ley himlen öppnade sig
Det är knappt man sina ögon tror
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