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1. Peps Persson – Oh Boy

Oh boy!
Vilket vackert väder, solen skiner 
idag
Oh boy!
Inga tunga kläder behövs, och det 
gillar jag

Så upp och hoppa, det är sol idag
Och en så’n dag kan man inte 
ligga och dra
Nej, lämna idet och häng med mig 
ut
Då sommar’n kommer, nu är vintern 
slut

Oh boy!
Hör på fåglasången, de sjunger så 
man blir yr
Oh boy!
Här på trädgårdsgången, går 
vägen till ett äventyr

Ja, tänk ändå att man kan bli så 
glad
Av markens blommor och av gröna 
blad
Och barnet i en kommer hem igen
Till glömda drömmar och till 
sommaren
Oh Boy!

Oh boy!
Vilka glada toner, det rycker och 
spritter i mig
Oh boy!
Tusen millioner kramar vill jag ge dig

Ja, tänk att det kan va’ så lätt 
ibland
Så enkelt som att sträcka ut en 
hand

Och torka gruset av en barnakind
Och känna värmen från en 
sommarvind

Oh boy!
Sicken skänk från ovan det är att 
leva idag
Oh boy!
Rena gudagåvan, är det konstigt 
att jag är glad?

För solen skiner ju och du är här
Och jorden spinner i sin himlasfär
Och faktiskt när man mår på detta 
vis
Är världen nära på ett paradis

Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!
Vilket vackert väder!

Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!
Vilket vackert väder, solen som 
skiner idag
Oh Boy!
Inga tunga kläder behövs, och det 
gillar jag
Oh Boy!
Hör på fåglasången, de kvittrar så 
man blir yr
Oh boy!
Här på trädgårdsgången, går 
vägen till ett äventyr
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2. Tom Petty – Free Fallin

She’s a good girl, loves her mama
Loves Jesus and America, too
She’s a good girl, who’s crazy 
’bout Elvis
Loves horses, and her boyfriend 
too

And it’s a long day livin’ in Reseda
There’s a freeway runnin’ through 
the yard
And I’m a bad boy, ’cause I don’t 
even miss her
I’m a bad boy for breakin’ her 
heart

And I’m free
Free fallin’
Yeah, I’m free
Free fallin’

All the vampires walkin’ through 
the Valley
Move west down Ventura 
boulevard
And all the bad boys are standing 
in the shadows
And the good girls are home with 
broken hearts

And I’m free
I’m free fallin’
Yeah, I’m free
Free fallin’

I wanna glide down over 
Mulholland
I wanna write her name in the sky
I’m wanna free fall out into nothin’
Gonna leave this world for awhile

And I’m free
I’m free fallin’
Yeah, I’m free
Free fallin’

(Free fallin’, now I’m free fallin’, 
now I’m)
Free fallin’
(Free fallin’, now I’m free fallin’, 
now I’m)
Yeah, I’m free
(Free fallin’, now I’m free fallin’, 
now I’m)
Free fallin’
(Free fallin’, now I’m free fallin’, 
now I’m)

And I’m free
I’m free fallin’
Yeah, I’m free
Free fallin’
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Ännu spelar syrsor
Till vindarnas sus
Ännu rullar kulorna
På skolgårdens grus
Och än strålar solen
På brunbrända ben
Ännu ruvar fåglarna
Fast timmen är sen

Det finns tid till försoning
Innan dagen är förbi
För jag tror, jag tror på friheten
Jag lever i
Och är det inte verklighet
Så drömmer jag

Sol, vind och vatten är
Det bästa som jag vet
Men det är på dig jag
Tänker i hemlighet
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av

Jag vill veta vägen
Till herdarnas hus
Jag behöver att omges
Av en ledstjärnas ljus
Det skymmer vid Sion
Och natten blir sval
Men än doftar blommorna
I skuggornas dal

Det finns tid till försoning
Innan natten slagit ut
För jag tror, jag tror att livet
Får ett lyckligt slut
Och är det inte verklighet
Så drömmer jag

Sol, vind och vatten är
Det bästa som jag vet
Men det är på dig jag
Tänker i hemlighet
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av

Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa hav
Det är mina drömmar vävda av
Mm, ja, det är mina drömmar 
vävda av

3. Ted Gärdestad – Sol vind och vatten
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4. Håkan Hellström – Känn ingen sorg för mig Göteborg

Ge mig arsenik (bapapapaa)
För stan är full av tanter och tragik
Pulver hjälpte mig, verkligen
Skriv det här i tidningen för jag var nere men uppe på fem (Aahahah)

Lillebror, (bapapapa) bli inte som jag när du blir stor
Du stod i dörren och sa: är det här allt som blir så dör jag
Lillebror, bli aldrig som jag (Aahahah)

Känn ingen sorg för mig Göteborg
Och Singoalla tror att, om himlen finns är jag förlorad
Men känn ingen sorg för mig Göteborg

På diskotek (bapapapa)
Men jag tar allting på lek även en hemlighet
Ta mig till kärlek, ta mig till dans
Ge mig nåt som tar mig någonstans (Ahhahah)
För jag vill veta om kärlek finns

Känn ingen sorg för mig Göteborg
Och Singoalla tror att, om himlen finns är jag förlorad
Men känn ingen sorg för mig Göteborg
Känn ingen sorg för mig Göteborg

Det var en kväll på ett diskotek
Jag följde varje hennes danssteg
Vi kanske ses det finns en chans
(Vi kanske ses det finns en chans)
På nån spårvagn någonstans

Känn ingen sorg för mig Göteborg
Jag vet att alla tror att, om himlen finns är jag förlorad
Känn ingen sorg för mig Göteborg
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Tar vägen till Mölle, där jag åkt 
förut
Kört många vägar men aldrig 
gjort slut
Klippor och stränder, svalkande 
dopp
i Solviken där finns det hopp

Så många dagar jag drömt om 
att leva här
Här vill jag bo, här vill jag bli kär
Kom å häng med på ett äventyr
Från hamnen i Viken, ut till Kullens 
fyr

Ge mig allt
Jag vill ha
Ge mig puls
När natten blir till dag

Här e najs
Att bara va
I Höganäs
Har vi det bra

Vi sitter i taxin till Holy Smoke
Nu lever vi livet, nu slår vi på stort
Sen drar till havet och stranden på 
Kvick
Tänker tillbaka på tiden som gick

Så många dagar jag drömt om 
att leva här
Här vill jag bo, här vill jag bli kär
Kom å häng med på ett äventyr
Från hamnen i Viken, ut till Kullens 
fyr

Ge mig allt
Jag vill ha
Ge mig puls
När natten blir till dag

Här e najs
Att bara va
I Höganäs
Har vi det bra

Vi kan bli bättre, så mycket bättre
Kom jag leva här
Vi kan bli bättre, så mycket bättre
Kom jag leva här

Ge mig allt
Jag vill ha
Ge mig puls
När natten blir till dag

Här e najs
Att bara va
I Höganäs
Har vi det bra 

I Höganäs
Har vi det bra

5. André Rehnström – Höganäs
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Vi tar vägen mot stranden
Vi som aldrig setts förr
Att du vågar gå med mig
Ifrån trängsel och vin

Det var enkelt för båda
Bara öppna en dörr
Sommarnatten är från
Och med nu din och min
Med en suck rullar vågorna in

Ta mej till havet, och gör mej till 
kung!
Kung över sommar’n och natten
Sanden är fuktig och kvinnan är 
ung
Galen av längtan är jag
Dofterna samlas, och luften blir 
tung
Ta mig till havet och stanna
Tills natten blir dag

Kanske något berusad
Fastän glasklar ändå
När ett sinne I taget
Fylls av allt jag kan få
Om jag lever imorgon
Spelar ingen roll alls
Vi har hört havet spela
Våran sommarnattsvals
Jag vill ha dej
När natten ser på

Ta mej till havet, och gör mej till 
kung!

Kung över sommar’n och 
natten
Sanden är fuktig och kvinnan är 
ung
Galen av längtan är jag
Dofterna samlas, och luften blir 
tung
Ta mig till havet och stanna
Tills natten blir dag
 

6. Peter Lundblad – Ta mig till havet
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7. Freestyle – Fantasi

Om jag vågar
(a-ha, a-ha)
Skulle jag gå fram till dig och 
fråga om du vill
Men jag står här
(a-ha aaa)
Och ser alla andra som svärmar 
runt dig

Men i min Fantasi
Rullar vi runt bland mjuka kuddar
Fantasi
Du bort mina bekymmer suddar
Fantasi
Du säger att du älskar mig
Fantasi
A-ha

Dina vänner
(a-ha, aaa)
Garva åt mig när jag försökte få 
fram
Vad jag känner
(a-ha, aaa)
Men jag fick bara fram:
eh..?

Men i min Fantasi
Rullar vi runt bland mjuka kuddar
Fantasi
Du bort mina bekymmer suddar
Fantasi
Du säger att du älskar mig
Fantasi
A-ha

Fantasi
Rullar vi runt bland mjuka kuddar
Fantasi
Du bort mina bekymmer suddar
Fantasi
Du säger att du älskar mig
Fantasi
A-ha!
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8. Sven Ingvars – Sommar och sol

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 eller 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 morron 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 sånna 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
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Vad gör du nu för tiden?
Varför hör du aldrig av dig?
Det var alldeles för längesen vi 
sågs

Det var dem första ord hon sa
När vi sprang på varann
Ute på stan tidigare idag

Bor du kvar I samma 2: a?
Vad jobbar du med?
Hon bubblade av frågor
Jag svarade
Sen avbröt hon mig
Med sitt underbara leende

Du ska veta att jag saknar dig
Det finns känslor som aldrig tar slut
Du ska veta att jag inte glömt
Det finns bilder som aldrig suddas 
ut
Jag har vaknat mitt I natten av 
tystnaden
Och önskat att du sov här bredvid 
mig igen
En del av mitt hjärta kommer alltid 
slå för dig

Jag lovade att ringa
Det skulle bli rätt snart
Hon fick mitt nummer och min nya 
adress
Sen rusa hon iväg
Hon hade bråttom förstås
För bråttom för att hinna se
Att jag följde hennes gång 
med en förundrad blick
Det fanns mycket kvar att säga
Men hon bara gick

Du ska veta att jag saknar dig
Det finns känslor som aldrig tar slut
Du ska veta att jag inte glömt
Det finns bilder som aldrig suddas 
ut
Jag har suttit med vänner
På en stökig restaurang
Och kommit på mig själv att va 
nån annan stans
En del av mitt hjärta kommer alltid 
slå för dig
En del av mitt hjärta kommer alltid 
slå för dig

Jag förstod aldrig riktigt
Vad som hände den där gången
Förutom att allt blev fel
Det fanns så mycket kvar att ge
Det fanns kärlek mellan oss
Varför packa du din väska istället 
för att slåss?

Du ska veta att jag saknar
Det finns känslor som aldrig tar slut
Du ska veta att jag inte glömt
Det finns bilder som aldrig suddas 
ut

Du ska veta att jag saknar dig
Det finns känslor som aldrig tar slut
Du ska veta att jag inte glömt
Det finns bilder som aldrig suddas 
ut

Jag har fått för mig att jag sett dig
Jag har ropat ditt namn
Jag har sprungit rakt fram mot en 
främmande famn

En del av mitt hjärta kommer alltid 
slå för dig

9. Tomas Ledin – En del av mitt hjärta
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Det verkar så lätt att bara stöta på
Ja, det är alla människors rätt att 
bara göra så
Men det är så svårt att säga till 
nån
Vad man egentligen tycker och 
tänker om nån
Det blir mest en massa prat, om 
plugget och pop och bio så klart

Jag vill känna din kropp emot min
Höra pulsen slå
Din mun tätt emot min hjärtat 
snabbar på
Jag ser på dej och du ser på mej
Och jag säger Ja, ja, jag vill ha 
dej!
Jag vill känna din kropp emot min
När vi två blir en

Man springer på disco och 
försöker hänga på
Tar cykeln ner till city när bussen 
slutat gå
Åh det är så svårt att säga till dej
Vad man egentligen tycker och 
tänker om dej
Det blir mest en massa ord som 
glider
Om myggbett som svider och 
Gyllene Tider

Jag vill känna din kropp 
emot min
Höra pulsen slå
Din mun tätt emot min hjärtat 
snabbar på
Jag ser på dej och du ser på mej
Och jag säger Ja, ja, jag vill ha 
dej!
Jag vill känna din kropp emot min
När vi två blir en

När vi är tillsammans och du vill 
dansa
Och jag vill bara sitta och snacka
Blir det lätt att man drar en vals
En massa tomt snack om 
ingenting alls

Jag vill känna din kropp emot min
Höra pulsen slå
Din mun tätt emot min hjärtat 
snabbar på
Jag ser på dej och du ser på mej
Och jag säger Ja, ja, ja, ja, jag vill 
ha dej!
Jag vill känna din kropp emot min
När vi två blir en

10. Gyllene Tider – När vi två blir en
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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 all den 
kärlek
Han svor var evig den 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, e just detta
När hjärtat svider, sjung blott 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, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Så håll i vännen som du har kär
Så håll i vännen som du har kär

11. Anita Lindblom – Sånt e livet
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Står i din port står bara still
För en minut sen var du min
En tredjedel av den jag var går hem
För en är krossad, en är din
Det här är slutet på vår film

Från och med nu
Från och med du

Ser dig på blåa i April
I telefon i nya jeans
Men jag har samma trasor, går och röker samma Marlboro
Jag minns varenda scen ifrån vår film

Från och med nu
Från och med du

Jag blir aldrig samma, från och med du

Från och med du

Står inte ut, står inte ut
Ett år försvinner utan ljus
Även om ett sekel går så ska jag alltid vänta på vår tur
Från och med då

Från och med du,
Jag blir aldrig mer densamma, jag blir aldrig densamma som förut
Somliga ljus brinner aldrig ut

Och i din port har ingenting
Förändrats utom just på din
För bredvid ditt namn står ett namn till

12. Oskar Linnros – Från och med du
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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 dansade 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
När hon dansade I gräset likadant 
som du gör nu
Hennes hår var blekt av solen hen-
nes 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

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

13. Lasse Berghagen – En kväll i Juni
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14. Ben E King – Stand by me

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we’ll see
No, I won’t be afraid, oh, I won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me

So darlin’, darlin’, stand by me, oh, stand by me
Oh, stand, stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountains should crumble to the sea
I won’t cry, I won’t cry, no, I won’t shed a tear
Just as long as you stand, stand by me

And darlin’, darlin’, stand by me, oh, stand by me
Whoa, stand now, stand by me, stand by me

Darlin’, darlin’, stand by me, oh, stand by me
Oh, stand now, stand by me, stand by me

Whenever you’re in trouble, won’t you stand by me? Oh, stand by me
Whoa, stand now, oh, stand...
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15. The Tokens – The lion sleeps tonight

In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle the quiet jungle
The lion sleeps tonight

Wee heeheehee weeoh aweem away
Wee heeheehee weeoh aweem away

Near the village, the peaceful village
The lion sleeps tonight
Near the village, the quiet village
The lion sleeps tonight

Wee heeheeheehee weeoh aweem away
Rrr, la la la weeoh aweem away

Hush, my darling, don’t fear, my darling,
The lion sleeps tonight
Hush, my darling, don’t fear, my darling,
The lion sleeps tonight

Weeheeheehee dee heeheeheehee weeoh aweem away
Weeheeheehee dee heeheeheehee weeoh aweem away


