
SÅ KAN DET LÅTA

med
Lasses Combo



Du är en saga för god, för att vara sann
Det är en saga i sig att vi funnit varan

Vi kunde lika gärna, aldrig någonsin mötts
Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts?

Vem vet, inte du
Vem vet, inte jag

Vi vet ingenting nu
Vi vet inget idag

Vem vet, inte du
Vem vet, inte jag

Vi vet ingenting nu
Vi vet inget idag

Vem vet, inte du
Vem vet, inte jag

Vi vet ingenting nu
Vi vet inget idag

Vem vet, inte du
Vem vet, inte jag

Vi vet ingenting nu
Vi vet inget idag

Du är en saga för god, för att vara sann
Det är en saga i sig att vi funnit varan

Vi kunde lika gärna, aldrig någonsin mötts
Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts?

Vem vet, inte du
Vem vet, inte jag

Vi vet ingenting nu
Vi vet inget idag

Vem vet
Lisa Ekdahl



Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här

Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

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

han svor var evig, bara dog
Sånt är livet, sånt är livet

Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan

Så håll i vännen som du har kär

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

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här

Den man förlorar, vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Vårt liv är fattigt, utan kärlek
Jag fick en annan som har mig kär
Hans gamla kärlek, har fått korgen

Hon undrar säkert vem jag är.
Sånt är livet, sånt är livet

Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar, vinner en annan

Så håll i vännen som du har kär

Sånt är livet
Anita Lindblom



Left a good job in the city
Workin’ for the man ev’ry night and day
And I never lost one minute of sleepin’

Worryin’ ’bout the way things might have been
Big wheel keep on turnin’

Proud Mary keep on burnin’
Rollin’, rollin’, rollin’ on the river

Cleaned a lot of plates in Memphis
Pumped a lot of ’pane down in New Orleans

But I never saw the good side of a city
’Til I hitched a ride on a riverboat queen

Big wheel keep on turnin’
Proud Mary keep on burnin’

Rollin’, rollin’, rollin’ on the river
Rollin’, rollin’, rollin’ on the river

If you come down to the river
Bet you gonna find some people who live

You don’t have to worry ’cause you have no money
People on the river are happy to give

Big wheel keep on turnin’
Proud Mary keep on burnin’

Rollin’, rollin’, rollin’ on the river
Rollin’, rollin’, rollin’ on the river
Rollin’, rollin’, rollin’ on the river

Rollin’, rollin’, rollin’ on

Proud Mary
Creedence Clearwater Revival



Ja det va’ en kväll i juni, då när sommarn e’ som bäst
Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest
Hennes morfar satt å nynna på en sommarmelodi

Plötsligt spratt de’ till i gubben, han blev ung och han blev fri

Han tog av sig sin kavaj
Sparka av sig båda skorna
Å så spotta’ han ut snuset

Och sa min sköna får jag lov
Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura

Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng

Na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na na na na na 
na na na na na na na

La la na na na na na na na na na na na na na
La la na la la la na na na na na na na na na

Så mindes han å sa;
Ja du skulle sett din mormor, hon va’ lika grann som du

Där hon dansade i gräset likadant som du gör nu
Hennes hår var blekt av solen hennes mun var smultronröd

Hon va’ ljuvlig som en lilja hennes kärlek va’ som glöd

Så jag tog av mig min kavaj
Sparka av mig båda skorna

Å så spotta’ jag ut snuset
Och sa min sköna får jag lov

Hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng

En kväll i juni
Lasse Berghagen



Sally called when she got the word
And she said: ”I suppose you’ve heard

About Alice”
When I rushed to the window

And I looked outside
And I could hardly believe my eyes

As a big limousine rolled up
Into Alice’s drive...

Oh, I don’t know why she’s leaving
Or where she’s gonna go

I guess she’s got her reasons
But I just don’t want to know

’Cos for twenty-four years
I’ve been living next door to Alice

Twenty-four years just waiting for a chance
To tell her how I feel, and maybe get a second glance

Now I’ve got to get used to not living next door to Alice...

We grew up together
Two kids in the park

We carved our initials
Deep in the bark

Me and Alice
Now she walks through the door

With her head held high
Just for a moment, I caught her eye

As a big limousine pulled slowly
Out of Alice’s drive

Oh, I don’t know ......

Living Next Door To Alice
Smokie



Fast man saknar allt av värde
Varje månad den 24:e
Men i samma stund
Som lönen går att nå

Skall det genast ut och handlas
Hela klädskåpet förvandlas

Sen man svurit aldrig mera äta
Nudlar ifrån Tokyo

Skall hela ens gäng ut på en sväng
Och sätta sprätt på varje peng

[Refräng]
Då finns det ingen som tar en

Man är kung, kung, kung i baren
Det är något som man verkligen vet

Den 25:e smäller det
Då finns det ingen som tar en

Man är kung, kung, kung i baren
Det är värt att leva fattigt ett tag

Om man får vara kung för en dag

Men vaknar samma måndag
Med obeskrivlig vånda

Och festat upp varenda liten slant
Förträngt varenda räkning
Därför hotas utav vräkning

Och för att ens ha råd till hyran
Tvingas sätta stereon i pant

Om huvudet är ömt, läget fördömt
Är det på löningsdagen glömt

[Refräng]
Då finns det ingen....

Kung för en dag
Maggnus Uggla



Solljuset stiger ur havet
Speglar i koppar och glas

Stockholm i gryningen strålar
Som var hon en gyllene vas

Med blommor från Östersjöns stränder
Med ängsört från ekarnas sal

En skönhet på urbergets stränder
Mälarens ljuva vestal

Refräng:
Stockholm i mitt hjärta
Låt mig besjunga 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

Verse 2:
Solljuset dansar på fjärden

Det glittrar för stort och för smått
För träkåken uppe på Söder

Men även för Konungens slott
Det porlar i fiskrika strömmar

Det valsar i Mälarens famn
Det skymmer och skänker oss drömmar

Sjungandes sjöstadens namn

Refräng:
Stockholm i mitt hjärta ....

Stockholm i mitt hjärta
Lasse Berghagen



Båtlåt
Robban Broberg

Det var en båt som sa till en annan;
”va du va stilig. Vi borde borda varann
Gjorda för varann och köla lite grann

Som bara båtar kan.”
Badda bam bam bam bam

Badda bam bam bam

Andra båten sa;
”klart att jag vill va

Med och kryssa
Kyssa din stiliga för

I en stillsam slör
Vi varann förför

Som bara båtar gör.”
Badda bam ...

”Och när det blir lä
Ja, då kan vi klä av oss seglen

Ligga en stund vid en boj
Skepp o’hoj

Gnida vår fernissa lite grann och fnissa
Kasta (t)ankar

Bli lite vågade, ha lite skoj
Oj, oj, oj!”

”Vi kan lägga till i äktenskapets hamn
Vid en brygga

Bygga ett båthus som vi kunde ligga i
Och tjära ner varann’
Som bara båtar kan.”

Badda bam ...



Dagny
Owe Thörnqvist

Inte visste vi va’ kärlek va’ förr’n lilla Dagny kom till stan
Nu sitter vi här och doppar skorporna på Café Sjuan hela da’n

Och alla så ropar vi i kör att
 

Dagny, kom hit och spill
Åh åh åh Dagny, fem droppar till

Hör hur mitt hjärta sjunger tralldilldill
 

Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart
Vi satt och tryckte på små kärleksord men liksom kom ej någon vart

Men så fort nån försökte skrek de andra
 

Dagny, kom hit och spill
Åh åh åh Dagny, fem droppar till

Hör hur mitt hjärta sjunger tralldilldill
 

Vi spelade på grammofonen där och titta’ snett på varann
Wienerbröna, mazarinerna och sockerkakorna försvann

I fyra små feta killar som sjöng
 

Dagny, kom hit och spill
Åh åh åh Dagny, fem droppar till

Hör hur mitt hjärta sjunger tralldilldill
 

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
Åh åh åh Dagny, fem droppar till

Hör hur mitt hjärta sjunger tralldilldill
 



Det är dans på Brännö brygga
Lasse Dahlqvist

Koss va’ det vimmlar av segel i dag
”är det kappsegling?”
”Nej, det är Lördag!”

”Ja vesst då förstår jag vart pojkarna ska”
”dom har enna som ledigt i dag.”

Där seglar Kålle med kubben på svaj
”hej på dej du! Hur har du det själv då?”

”Jo det är tjo vad det veftar,”
”kom med om du vill.”

”Du vet la var vi legger till?

De’ ä’ dans på Brännö brygga
En gammal och kär tradition

Fullt med publik och trevlig musik
Ja vad var en vals 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 blinkar Vinga fyr

Från Vinga sand
Hörs in till land

Blandat med dragspelslåt
Dunket av en feskebåt

Dansen den går
Hjärtat det slår

Slår för en liten vän
Och för Bohuslän



Eloise
Arvingarna

Samlar mina tankar I ensamhet innan jag går ut
Trodde jag var smart när jag gjorde slut, Ah, ah

Längtar efter dig och nu står jag här utanför din dörr
När jag nu ringer på öppnar du då? eller vill du att jag 

ska gå?
Så jag ber dig: Kom ut till mig

Eloise Är vi mer än bara vänner
Så visa vad du känner

Och sen får känslorna bestämma
Eloise Även vindarna kan vända

För mig är du den enda
Och kärleken den är värd ett högre pris Eloise

Det är inte lätt när man inte kan inse sina fel
Jag är som en boll I ett flipperspel, Ahh ahh

Längtar efter dig och nu står jag här utanför din dörr
När jag nu ringer på öppnar du då? eller vill du att jag 

ska gå?
Så jag ber dig: Kom ut till mig

Eloise Är vi mer än bara vänner
Så visa…



GULD OCH GRÖNA SKOGAR 
Hasse Andersson

Det var dans och hålligång
uppå logen natten lång

Det var sommar det var guld och gröna skogar

Det är en stilla kväll
Men jag får ingen ro

Solen dröjer kvar vid havets rand
Jag börjar tänka på

En gång för länge sen
En annan kväll i pilevallars land

Spelemännen spelade som elden vore lös
Pågarna från Sjöbo var vilda
Och de svingade varsin tös

Det var dans och hålligång
Uppå logen natten lång

Det var sommar det var guld och gröna skogar
Jag var ung och du var grann

Som vi älskade varann
Det var sommar det var guld och gröna skogar

Under eken där vid ån
Frågade du mig

Om jag var din i alla våra dar
Och solen sänkte sig

När fiolen stämde upp
Jag lovade att alltid stanna kvar

Det var dans ....



GÅ UPP OCH PRÖVA DINA VINGAR
Lasse Dahlqvist

Sitt inte inne som björnen i bur,
det är att slösa med livet,

nej följ med oss ut i Guds fria natur
Och stäm in i sången i jublande dur.

Gå upp och pröva dina vingar
och känn hur underbart det är.

Där ovan molnen Du dig svingar
och fröjdas åt att vingarna bär.

Se på 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.

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.

Så gå upp och pröva dina vingar
och känn hur underbart det är.

Där ovan molnen Du dig svingar
och fröjdas åt att vingarna bär.

Se på 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



I NATT JAG DRÖMDE NÅGOT SOM 
Cornelius 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.

Jag drömde om en jättesal där stadsmän satt i rad
så skrev dom 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.

Inatt 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.



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?

Det är en itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini
En prickig baddräkt där midjan är bar

E n 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?

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?

Det är en …

Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini
Lill-babs



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

Stå där vid din dörr, kär som aldrig förr
Men vågar inte ringa

Pulsarna dom bränner så heta
Känner Du som jag, Margareta

Blickarna Du gav, gav Du dom som svar eller ej?

Och jag går hem igen med din bukett
Det jag vill säga dig är inte lätt

Kan inte hjälpa att jag känner det så här

Jag vill vara din, Margareta
Bara vara din, ska Du veta

Stå där vid din dörr, kär som aldrig förr
Men vågar inte ringa

Pulsarna dom bränner så heta
Känner Du som jag, Margareta

Blickarna Du gav, gav Du dom som svar eller ej?



Köppäbä-Visan
Bengt Pegefelt

Hä ’va’ eftemidda ’uti Köppöbä’, å ’ja’ va ’hännä’ å ’dännä’, 
å ja ’va’ uppa ’å nera’ å inna å ’uta’ i Köppäbä, määän 

Få’nt ’ja’ en körv så huppä ”ja” i 
älva ”få ” inte ”ja” och körv så huppä ”ja” i 

älva ”få ” inte ”ja” och körv så till huppä ”ja” i älva ” 
i Köppäbä”. 

Fassan ’o’ mossan ha ’kåk ut’ i Fossa ’, detta ska och’ åka å strula å ’jåssa’ 
Sen ta ja, bussn ’å’ döner hela vägen till Köppöbä! 

Få ’ja’ och körs så huppä ’ja’ i 
älva ’få ’ inte ’ja’ och körv så huppä ’ja’ i 
älva ’få ’ inte ’ja’ och körv så huppä ’ja’ 

i älva ’ i Köppäbä’. 

Jobbä ’i verkä’ å ’plättä’ i Dosa ’, sen ut’te Valsan styr och mi’ kosa, där ha 
’ja’ stuga å ’mölje’ hela sömmern ’lång DÅ 

ROPA ALLA PÅ DE VIS’Ä ATT!

Få ’ja’ och körv så huppä ’ja’ i 
älva ’få ’ inte ’ja’ och körv till huppä ’ja’ i 

älva ’få ’ inte ’ja’ och körv till huppä ’ja’ i älva ’ 
i Köppäbä ’. 

Nä ’ja’ ä ’en ledi’ så gå ja ’på Vallen till häjä på Brage - få ut uti skalen 
(HEJJA BRAGE!) Till’ va ’de’ beror i vill och nt’ä tala om ’ 
Hä’ va ’eftemidda ’ute i Köppöbä, å’ ja ’va’ hännä ’å’ dännä ’, 

Å ja’ va ’uppa’ å nera ’å inna å’ uta ’i Köppäbä 

Få’nt’ ja ’och körv ....



LEVA LIVET 
Lill-Babs

Leva livet, nu ska jag leva livet,
ja, leva livet, ja, leva livet.

Dom ska få se,
vem dom roat sej med

Allt var så festligt med Janne och mej,
vi kila stadigt förut,

tills Janne mötte Yvonne,
då tog det roliga slut.

Leva livet, nu ska jag ....

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

när sista dansen hon fick.

Leva livet, nu ska jag l...

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

och jag ska skratta och le.

Leva livet, nu ska jag leva livet,
Leva livet, nu ska jag leva livet,

ja, leva livet, ja, leva livet.
Dom ska få se,

vem dom roat sej med.
Leva livet, nu ska jag ....



Rosa på bal
Evert Taube

Tänk att få dansa med Andersson,
lilla jag, lilla jag, med Fridtjof Andersson!

Tänk att bli uppbjuden av en så’n populär person.
Tänk vilket underbart liv, det Ni för!

Säj mej, hur känns det at vara charmör,
sjöman och cowboy, musiker, artist,

det kan vel aldrig bli trist?

Nei, aldrig trist, Fröken Rosa,
är man som Er kavaljer.

Vart enn jag ställer min kosa,
aldrig förglömmer jag Er!

Ni är en sångmö från Helikos Berg
O, Fröken Rosa, Er linja, Er färg!

Skuldran, profilen med lockarnas krans!
Ögonens varma glans!

Tänk, inspirera Herr Andersson,
lilla jag inspirera Fridtjof Andersson!

Får jag kanhände min egen sång, lilla jag en gång?
Rosa på bal, vackert namn, eller hur?

Början i moll och finalen i dur.
När blir den färdig, Herr Andersson saj,

visan ni diktar till mej?

Visan om Er, Fröken Rosa,
får Ni i kväll till Ert bord.
Medan vi talar på prosa

diktar jag rimmande ord.
Tyst, ingen såg att jag kysste Er kind.

Känn hur det doftar från parken av lind,
Blommande linder kring mån’belyst stig. 

Rosa, jag älskar dig!



Sakta vi gå genom stan
Monica Zetterlund

Åh, det är skönt, när mitt Stockholm är grönt
sakta gå hem genom stan

en kyss, sen går man sakta igen
sakta en tur genom stan

Åh, det är natt, och på avstånd hörs skratt
och man går hem genom stan

en doft av hö, från nån ljuv skärgårdsö
smyger sig tyst intill stan

Precis som din arm, så lätt och så varm
känns sommarens vind mot min kind
och natten står still, den finns inte till

en tystnadens skugga, en vind

Den är så kort, och den glider tyst bort
när trastarna vaknar i stan

klockan är två, hela himlen är blå
sakta vi går genom stan

Sakta hitåt, ror en man i en båt
stannar och ser på en svan

allt är tyst, och jag tiger, nyss kysst
sakta vi går genom stan

Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt
sakta en natt då i stan

en kyss, sen börja vandra igen
sakta gå hem genom stan
sakta gå hem genom stan
sakta gå hem genom stan



Vår bästa tid är nu
Jerry Herman

Vår bästa tid är nu,
vem minns den snö som kanske föll i fjol?

vår bästa tid är nu,
vem vet om morgonda’n har sol, har sol, har sol?

Håll fast en kort sekund
och lev och älska nu så märker du

det blir en härlig stund,
Därför vår bäst tid är nu, är nu, är nu!

Nu – ej någon bortglömd dag – i går
nu – din morgondag kan ingen spå.

Håll fast en kort sekund
och lev och älska nu så märker du

det blir en härlig stund,
Därför vår bäst tid är nu, är nu, är nu!


