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MED BJÖRTA & VÄNNER
Sånt är livet
Text: Stikkan Andersson Musk: Bill Cook
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 kom om våren som en vårvind
Min kärlek fick han och allt han tog
Men så kom hösten, och 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, det 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 nu 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....

Sjösala Vals (Rönnerdahl)
Text & Musik: 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 sjung min refräng
Tärnan har fått ungar och dyker i min vik
ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik
och se så många blommor som redan slagit ut på ängen
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol
Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben
under vita skjortan som viftar kring vaderna
Lycklig som en lärka uti majsolens sken
sjunger han för ekorrn, som gungar på gren
– Kurre, kurre, kurre nu dansar Rönnedahl
– Koko, och göken ropar uti hans gröna dal
och se så många blommor som redan slagit ut på ängen
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol
Rönnerdahl han binder utav blommor en krans
fäster den kring håret det gråa och rufsiga
valsar in i stugan och har lutan till hands
väcker frun och barnen med drill och kadens
– Titta, ropar ungarna, pappa är en brud
med blomsterkrans i håret och nattskjortan till skrud
och se så många blommor som redan slagit ut på ängen
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol
Rönnerdahl är gammal men han valsar ändå
Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner
Sällan får han rasta, han får slita för två
Hur han klarar skivan, kan ingen förstå
Ingen utom tärnan i viken hon som dök
och ekorren och finken och vårens första gök
och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol

Sommar, sommar, sommar
Text: Eric Sandström Musik: Sten Carlberg
Sommar, sommar, sommar,
Det är dans i Rånäs park.
Sommar, sommar, sommar,
Hjärtan 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 fjädrar, 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 man helst vill 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.

Sommaren är kort
Text & Musik: 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
De 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
Å svalka min kropp
Sommaren är kort...
Nananana
Hösten kommer snart
De går med vindens fart
Så lyssna på mig
Solen skiner
Kanske bara idag

Båtlåt
Text & Musik: Robert 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 ett ankar
Bli lite vågade, ha lite skoj
Oj, oj, oj!"
"Och hur vi sedan få
En och kanske två egna små jollar
Jollrande efter på släp
I ett navelrep
E en hemlighet
Som bara båtar vet"
Badda bam bam bam
Badda bam bam bam
"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 bam bam
Som bara båtar kan
Badda bam dam bam bam

Musik ska byggas utav glädje
Text & Musik: Bjoern Olof Barlach / Maj L Lindfors
Musik ska byggas utav glädje
Av glädje bygger man musik
Musik, det får ni ändå medge
Gör glädjen ännu mera glädjerik
Mitt hus är byggt av båda dera'
Mitt hus, det la de grunden till
För flera tusen år sen eller mera
Så stig på, känn er som hemma om ni vill
Mitt hus är sju oktaver högt
Cirka sexton takter brett
Som skorsten har jag en dragbasun
Och ena flygeln är en spinett
En vägg består av symfonier
Entrén är ett preludium
Här mår jag bra, hur känner ni er?
Vi bygger ständigt till så får ni rum
Musik ska byggas utav glädje
Av glädje bygger man musik
Musiken, den föddes får ni medge
Ut ur ekot av vårt allra första skrik
En sockerbagare som bor i staden
En jungman Jansson, hej och hå!
De dekorerar själva fasaden
När jag var liten med socker på
Sen kom det duktigt folk från trakten
Vars arbetsdiciplin är hård
Här hör ni de som håller takten
De jobbar, som man säger på ackord
Musik ska byggas utav glädje
Av glädje bygger man musik
Musik, det får ni ändå medge
Det gör glädjen ännu mera glädjerik
Musik ska byggas utav glädje
Av glädje bygger man musik
Musik, det får ni ändå medge
Det gör glädjen ännu mera glädjerik

Bra vibrationer
text och musik: Ingela Pling Forsman och Lasse Holm
Var har du varit någonstans?
Jag vet ju att du fanns
Innan jag fick se dig
Visst fanns det andra i mitt liv
Men mer än tidsfördriv
Det kunde ingen ge mig
Men idag känner jag
Något som jag aldrig känt
Jag kan se att det är nåt som hänt
Du ger mig bra vibrationer
Varje gång du tar min hand i din
Och varje gång du ler
Så får jag bra vibrationer
Du ger mig bra vibrationer
Som kan leda till nåt mycket mer
Och jag tror kärleken är på väg
Med stora steg
Vi möttes bara härom dan
Men jag har blivit van
Att ha dig i min närhet
Fast du är mera än en vän
Är det för tidigt än
Att kalla det för kärlek
Och vi har mycket kvar
Vi har bara börjat nu
Men i natt vet jag att det är du
Som ger mig bra vibrationer
Varje gång du tar min hand i din
Och varje gång du ler
Så får jag bra vibrationer
Som kan leda till nåt mycket mer
Och jag tror kärleken är på väg
Med stora steg
Att det kan bli problem har jag fått lära mig
Om man är snabb att säga 'ja'
Men det är faktiskt ganska svårt att säga 'nej'
När det är dig jag vill ha
Du ger mig bra vibrationer
Varje gång du tar min hand i din
Och varje gång du ler
Så får jag bra vibrationer
Som kan leda till nåt mycket mer
Och jag tror kärleken är på väg
Med stora steg

Sommar och sol

Text och musik: Sven-ingvars
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol
När livet blir för tråkigt och dagen blir för grå
Då tar jag till ett eget litet knep
En fånig liten ramsa som jag hittat på
Som handlar om det bästa jag vet
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol
På morgon när jag vaknar och drar upp min rullgardin
Så kanske regnet bara öser ner
Då blundar jag och nynnar på en melodi
Som handlar om det bästa jag vet
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol
När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord
Då har jag som en magisk hemlighet,
En fånig liten ramsa med såna ord
Som handlar om det bästa jag vet.
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol

Två mörka ögon
Sven-Ingvars
Jag såg ett ljus i dina ögon
Ett ljus som ännu lever kvar
Jag minns så väl den första gången, min vän
Vi möttes, det var sommar
Och jag fann kärleken
Två mörka ögon, och leendet du gav mig
Och ingenting var längre som förut
Den varma känsla, som bor nånstans inom dig
Förändrade mitt liv på en minut
Två mörka ögon, och kärlekslågor tändes
Som värmde mig och lyste upp min väg
Den blick du gav mig, så underbar den kändes
Den sommaren för länge sen, då jag fann kärleken
Det fanns en sång på dina läppar
En sång som du lärde mig förstå
Jag minns så väl de vackra orden, min vän
Du lärde mig den sommar'n
Då jag fann kärleken
Två mörka ögon, och leendet du gav mig
Och ingenting var längre som förut
Den varma känsla, som bor nånstans inom dig
Förändrade mitt liv på en minut

Två mörka ögon, och kärlekslågor tändes
Som värmde mig och lyste upp min väg
Den blick du gav mig, så underbar den kändes
Den sommaren för länge sen, då jag fann kärleken

Viva españa
Jag har varit på semester i Marbella,
bara drömmer och tänker español.
Och mitt hem går mest i rödgult kan man säga,
själv har jag solbrännan som väl är i behåll.
På spanska folkets eldighet jag tänt,
och lagt mig till med deras temperament.
Så här ni låter min musik, eviva españa
det här ni det är romantik, eviva españa
Jag tar dom orden om igen, eviva españa.
Min serenad är muy bien, españa por favor.
I från väggen tar jag mina kastanjetter,
för här ska dansas flamenco ska ni se.
Det ska smattra i parketten när jag sätter,
igång en rivig grej med klackarna, olé
Man struntar väl i gammal töntig pop,
den spanska stilen den är bättre opp
Så här ni låter min musik, eviva españa
det här ni det är romantik, eviva españa
Jag tar dom orden om igen, eviva españa.
Min serenad är muy bien, españa por favor
Sedan sitter man apatisk här och deppar,
när regnet öser och livet går i moll.
Kommer på mig med att forma mina läppar
till ord som playa och costa och del sol.
Med bandariller stadigt i min hand,
jag jagar här bort kylan från vårt land.
Så här ni låter min musik, eviva españa
det här ni det är romantik, eviva españa
Jag tar dom orden om igen, eviva españa.
Min serenad är muy bien, españa por favor
lalala..... eviva españa
lalala.....eviva españa
Jag tar dom orden om igen, eviva españa.
Min serenad är muy bien, españa por favor, españa por favor.

Finalpotpuri
Musik: Benny Anderssons orkester
Sång: Tommy Körberg och Helene Sjöhölm
Ett glatt humör
är mer än pengar,
mer än all världens rikedom.
På livets evigt gröna ängar
står alltid lyckan då i blom.
Ty om du ler mot hela världen,
ler hela världen som ett solsken mot dej…
I dina spår
vi går
och sjunger.
Vad kan man mera önska, sig
Ett glatt humör...
Säg det med ett leende
och med en glimt i ögonvrån
och ha överseende
ifall man trampar dig på tån
Var som ett solsken i April
och vänd den glada sidan till
JA, Säg det med ett leende
och med en glimt i ögonvrån
Säg det med.....
Var i stan här finns det än,
rätta klämmen och så den
bästa sammanhållningen
Jo, i vårat gäng
Var finns grabbarna som kan
göra swing av ”lossa sand”
Benny Goodmans överman
Jo, i vårat gäng
Ta nu bussen ifrån slussen,
till kvarteret, där du ser ett
gäng med takter, dessa trakter
gillar säkert ni som vi.
Här finns kåkar med tulpan
Svenne Bergqvist bäst på plan
Bästa utsikten i stan
Och så vårat gäng
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 sjung med välbehag:
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!
Det går bättre och bättre dag för dag.
Bättre och bättre dag för dag,
Bättre och bättre dag för dag.
Alla får vi våra slängar,
Lyckan hänger inte bara på pengar!
Vid vart grundligt nederlag så hoppfullt sjunger jag:
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!
Det går bättre och bättre dag för dag

