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Scenen Torget

En kväll i juni
Lasse Berghagen

Ja det va' en kväll i juni, då när sommarn e' som bäst
hon dansade för morfar som hon gillar allra mest.
hennes morfar satt å nynna på en sommarmelodi
Plötsligt spratt de' till i gubben, han blev ung och han blev 
fri

han tog av sig sin kavaj
sparka av sig båda skorna.
Å så spotta' han ut snuset
och sa min sköna får jag lov
hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng

na na na na na ....

Ja du skulle sett din mormor, hon va' lika grann som du
där hon dansade i gräset likadant som du gör nu
hennes hår var blekt av solen hennes mun var smultronröd
hon va' ljuvlig som en lilja hennes kärlek va' som glöd

så jag tog av mig min kavaj
sparka av mig båda skorna.
Å så spotta' jag ut snuset
och sa min sköna får jag lov
hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng

I natt jag drömde
CorneLis VreeswiJk

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 jätte sal, där stadsmän satt i rad
så skrev de på ett konvolut, och reste sig och sa:

”Det finns inga soldater mer, det finns inga gevär.
och ingen känner längre till, det ordet militär”

På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog.
och alla drack varandra till, och dansade och log.

i natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

inatt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.
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Sommaren är kort
Tomas LeDin

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

Ljusblåa dagar seglar förbi.

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

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

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

na na na na na...

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

Tusen bitar
BJörn afzeLius

Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå
men det kan va’ svårt att tro när man inte ser den
och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen
men det hjälper sällan de som har blitt våta

för när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut
ser man allt med lite andra ögon
man övar sig, och långsamt blir man bättre på att se
skillnad mellan sanningar och lögner

allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar;
säger du att du är min vän så är du kanske det

Det sägs att det finns alltid nånting bra i det som sker
och tron är ofta den som ger oss styrka
Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv
när ångesten och ensamheten kommer

för när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut
ser man allt med lite andra ögon
man övar sig, och långsamt blir man bättre på att se
skillnad mellan sanningar och lögner

allting kan gå itu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar;
säger du att du är min vän så är du kanske det
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Sånt är livet
aniTa LinDBLom

hon kom om våren, som en vårvind
min kärlek fick hon och allt hon tog
men sen kom hösten och den kärlek
hon svar var evig, den bara dog

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

hon fick en annan, jag har nog sett dom
hon verkar lycklig och han är ung
Det jag har lärt mej, det är just detta
när hjärtat svider, sjung, blott sjung

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

Vårt liv är fattigt förutan kärlek
Jag fick en annan som har mej kär
hennes gamla kärlek han har fått korgen
och undrar säkert vem jag är

sånt är livet, sånt är livet
så mycket falskhet finns det här
Den man förlorar vinner en annan
så håll i vännen som du har kär
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Säg inte nej
sVen ingVars

i ett fönster står en flicka  spejande mot vägen ner,
och hon längtar och hon tittar efter vännen hon ej ser.
men så ringer telefonen ivrigt svara hon ”hallå”
Det är han och nu han frågar om på bio hon vill gå?

säg inte nej säg kanske, kanske, kanske
en dag kan hända jag blir din vän.
säg inte nej säg kanske, kanske, kanske
säger du aldrig jag ringer ej igen.

På en dörr det knackar varsamt när en flicka öppnar då,
hon får se den som hon älskar med violer som är blå.
Deras blickar hastigt mötas hennes kind den blir så röd
när han frågar ”Vill du älska mej i lust och uti nöd”?

säg inte nej säg kanske, kanske, kanske
en dag kan hända jag blir din vän.
säg inte nej säg kanske, kanske, kanske
säger du aldrig jag ringer ej igen.

sista dansen nyss har slutat lördagskvällen är förbi,
tätt intill varandra tryckta går ett par i svärmeri.
och i kväll han frågar åter som han mången gång gjort förr:
”får jag följa, får jag följa dig i kväll hem till din dörr”?

säg inte nej säg kanske, kanske, kanske
en dag kan hända jag blir din vän.
säg inte nej säg kanske, kanske, kanske
säger du aldrig jag ringer ej igen.

6 34:an
Per moBerg

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 med och den har stått i vått och 
torrt,
men nu är det slut med det för nu ska trettifyran bort.

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,
nu ska trettifyran i himlen in.

Denna kåk var ganska rar och släppte solsken till oss in.
Den var också generös med fukt och kyla, regn och vind.
Den var snäll och lite gnällig men den ville alla väl.
Den var vår i alla väder fastän gisten, ful och skev.

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,
nu ska trettifyran i himlen in.

här i kåken har vi härjat sen vi alla varit små.
här i kåken klådde morsan vice-värden gul och blå.
Ja, vår kåk har fått stå pall för smällar hårda så det dög,
som när far gick genom väggen så att spån och plankor flög.

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,
nu ska trettifyran i himlen in.
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Dagny
oVe ThörnqVisT

inte visste vi vad kärlek var förr´n lilla Dagny kom till stan.
nu sitter vi där och doppar skorporna på café ”sjuan” hela 
dan.
och alla så ropar vi i kör att

Dagny kom hit och spill
Å – å – å Dagny fem droppar till.
hör hur mitt hjärta sjunger tradilill

Brunbränd gick hon mellan våra bord, ja hon va nästan 
alldeles svart
Vi satt och tryckte på små kärleksord men liksom kom ej 
någon vart.
för så fort nå'n försökte skrek dom andra

Dagny kom hit och spill
Å – å – å Dagny fem droppar till.
hör hur mitt hjärta sjunger tradilill

Vi spelade på grammofonen där och titta snett uppå var-
ann.
wienerbröd och mazarinerna och sockerkakorna för-
svann,
i fyra små feta killar som skrek:

Dagny kom hit och spill
Å – å – å Dagny fem droppar till.
hör hur mitt hjärta sjunger tradilill

allting hade kanske slutat bra om inte Dagny sagt en dag:
hejsan älsklingar nu bjuder jag och ni får ta vad ni vill ha.
oj oj vad vi svällde upp på grund av:

Dagny kom hit och spill
Å – å – å Dagny fem droppar till.
hör hur mitt hjärta sjunger tradilill

i saligt rus av hennes vackra ord vi glömde bort att säga 
tack
Vi åt och drack så allihopa sprack och i tapeten sa de 
smaCk!!!!!
ruinerna sjunger ännu där om:

Dagny kom hit och spill
Å – å – å Dagny fem droppar till.
hör hur mitt hjärta sjunger tradilill

8 Aj aj aj
sChyTTs

aj aj aj det bultar och det bankar
aj aj aj sen du lämnade mig
aj aj aj bara du i mina tankar
aj aj aj kan aldrig glömma dig

Vi möttes förra året hos en kompis till mig
Det var ett litet party och jag dansande med dig
sen följde jag dig hem jag var lycklig jag var glad
Då visste jag inte vad jag vet nu idag

aj aj aj det bultar och det bankar
aj aj aj sen du lämnade mig
aj aj aj bara du i mina tankar
aj aj aj kan aldrig glömma dig

Du ville bara leka med mig en liten stund
Jag trodde du var min varje timme och var sekund
Jag trodde att vi två betydde allt för varann
men du var redan gift och hade barn och en man

aj aj aj det bultar och det bankar
aj aj aj sen du lämnade mig
aj aj aj bara du i mina tankar
aj aj aj kan aldrig glömma dig
aj aj aj det bultar och det bankar
aj aj aj sen du lämnade mig
aj aj aj bara du i mina tankar
aj aj aj kan aldrig glömma dig
Jag vill vara din margareta
sten & stanley

ingen vet, det jag vet, en hemlighet
någon som jag tycker om har gjort mig het
kan jag hjälpa att jag känner det så här?
och den blick som jag fick, den sa mig allt.
Det jag vill, kan jag nog få, tusenfalt.
Å, nu börjar jag förstå att jag är kär.

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

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

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