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Aldrig ska jag sluta älska dig 

1. Jag vet att jag inte är  
någon skönhet eller så
om du lämnar mig  
kan jag det väl förstå
för vad har jag att ge dig  
som ingen annan har
jag är ingen särskild
medans du är underbar

Aldrig ska jag sluta älska dig 
du är allt jag har och allt jag ber om 
hoppas tror och vill att du ska 
hålla fast vid mig 
att du är där (är där) för mig (för mig) 
som jag är där för dig 
ge inte upp 

2. Livet är en gåta  
du är gåtans svar
allt annat må försvinna  
om du blott stannar kvar
för också när jag tvivlar  
det känns som allt är slut
jag sjunker ner i hjälplöshet  
och inte hittar ut

Aldrig ska jag sluta älska dig 
du är allt jag har och allt jag ber om 
hoppas tror och vill att du ska 
hålla fast vid mig 
att du är där (är där) för mig (för mig) 
som jag är där för dig 
ge inte upp 

När jag klantar mig
när jag sviker dig
när jag sabbar och förstör
var kvar ändå
tro för oss två  
för du vet vad jag än gör
ja vad jag än gör

Aldrig ska jag sluta älska dig… o.s.v. 

Cant help falling in love 

(solo)
1. Wise men say
Only fools rush in
But I can't help 
falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help 
falling in love with you?

Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be

(Alla)
Take my hand,
Take my whole life, too
For I can't help 
falling in love with you

Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be

Take my hand,
Take my whole life, too
For I can't help 
falling in love with you
 

(solo) 
For I can't help 
falling in love with you 
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Julens tid är här 

1. Nattmörkret sänker sig, i våran stad 
I alla fönster glimmar bågarna på rad
En magisk vinterkväll 
då önskningar slår in
Se hur himlens fäll
Lyser upp ikväll

Julens tid är här 
Vinterträden bär 
kronor utav snökristall 
som från en annan värld 
Nu tänds en stjärna till  
Önska vad du vill 
Jag vill stanna här ikväll 
tills morgonen blir till 

2. Snöflingor faller ner
vart än jag ser
Och marken lyser upp när  
vinterhimlen ler
Och alla stjärnor tänds
när natten smyger på
se hur himlens fäll
lyser upp ikväll

Julens tid är här 
Vinterträden bär 
kronor utav snökristall 
som från en annan värld 
Nu tänds en stjärna till  
Önska vad du vill 
Jag vill stanna här ikväll 
tills morgonen blir till 

Happy X-mas, War is over 

1. So this is Xmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun

And so this is Xmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young  

A very Merry Xmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear 

2. So this is Xmas  
For weak and for strong 
For rich and the poor ones  
The world is so wrong 
And so happy Xmas 
For black and for white  
For yellow and red ones  
Let's stop all the fight  

A very Merry Xmas 
And a happy New Year  
Let's hope it's a good one 
Without any fear  

Stämma på vers 2:

||:  War is over  
If you want it 
War is over now :||

Advent 

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


