
1. Dagny  
(Spänstig, studsig och pigg) 

1. Inte visste vi vad kärlek var 

förr'n lilla Dagny kom till stan, 

nu sitter vi där och doppar skorporna 

på Kafé Sjuan hela dan 

och alla så ropar vi i kör att: 

Dagny, kom hit och spill, 

oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till. 

Hör hur mitt hjärta sjunger  

trall dill dill. 

3. Vi spelade på grammofonen där 

och titta' snett uppå varann, 

wienerbröna, mazarinerna och 

pepparkakorna försvann 

i fyra små feta killar som sjöng: 

Dagny, . . . . . 

5. I saligt rus av hennes vackra ord 

vi glömde bort att säga tack, 

vi åt och drack så allihopa sprack 

och i tapeten sa det smack! 

Ruinerna sjunger ännu där om: 

Dagny, kom hit och spill, 

oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till. 

Hör hur mitt hjärta sjunger trall dill 

hör hur mitt hjärta sjunger trall dill 

hör hur mitt hjärta sjunger trall dill dill. 

2. Under the Boardwalk 
(Studsig och pigg) 

1. When the sun beats down  

and burns the tar up on the roof 

And your shoes get so hot  

you wish your tired feet were fire proof 

Under the boardwalk, down by the sea 

On a blanket with my baby is where I'll be 

(Under the boardwalk)  

out of the sun 

(Under the boardwalk)  

we'll be havin' some fun 

(Under the boardwalk)  

people walking above 

(Under the boardwalk) 

 we'll be making love 

Under the boardwalk, boardwalk! 

2. From the park you hear  

the happy sound of a carousel 

You can almost taste the hot dogs  

and French fries they sell 

Under the boardwalk, down by the sea 

On a blanket with my baby is where I'll be 

(Under the boardwalk)  

out of the sun 

(Under the boardwalk)  

we'll be havin' some fun 

(Under the boardwalk)  

people walking above 

(Under the boardwalk)  

we'll be making love 

Under the boardwalk, boardwalk! 

3. Advent 
(Med värme & lugn) 

Advent, advent 

du hoppfyllda väntans tid 

Advent, advent 

du siar om julefrid 

När allt omkring oss är mörkt och kallt 

då kommer till oss en ljus gestalt 

Advent, advent,  

en hälsning om julen du sänt 

Advent, advent 

du hoppfyllda väntans tid 

Advent, advent 

du siar om julefrid 

När allt omkring oss är mörkt och kallt 

då kommer till oss en ljus gestalt 

Advent, advent,  

en hälsning om julen du sänt 



4. May the road  
(med värme och lugn) 

Solo: Må din väg gå dig till mötes 

och må vinden vara din vän 

och må solen värma din kind 

och må regnet vattna själens jord 

Och tills vi möts igen - må Gud hålla  

hålla dig,  i sin hand 

Alla: May the road rise to meet you, 

May the wind be always at your back. 

May the sun shine warm  

upon your face, 

May the rain fall softly on your fields. 

Until we meet again, 

May God hold you  

in the palm of his hand. 

5. Jul Jul  
(Måla långa penseldrag med rösten) 

Jul, jul, strålande jul,  

glans över vita skogar, 

himmelens kronor  

med gnistrande ljus,  

glimmande bågar i alla Guds hus, 

psalm, som är sjungen  

från tid till tid,  

eviga längtan till ljus och frid! 

Jul, jul, strålande jul,  

glans över vita skogar!  

Kom, kom, signade jul!  

Sänk dina vita vingar 

över stridernas blod och larm,  

över all suckan ur människobarm, 

över de släkten, som gå till ro,  

över de ungas dagande bo! 

Kom, kom, signade jul!  

Sänk dina vita vingar! 

6. Nu tändas  
(Med julkänsla och energi) 

1. Nu tändas tusen juleljus 

på jordens mörka rund, 

och tusen, tusen stråla ock 

på himlens djupblå grund. 

2. Och över stad och land i kväll 

går julens glada bud, 

att född är Herren Jesus Krist, 

vår Frälsare och Gud. 

3. Du stjärna över Betlehem, 

o, låt ditt milda ljus 

få lysa in med hopp och frid 

i varje hem och hus! 

4. I varje hjärta armt och mörkt 

sänd du en stråle blid, 

en stråle av Guds kärleks ljus 

i signad juletid!


