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KOLLOSÅNGER

Kollosången

Margareta

E
A
Satte mig på bussen skulle väg på koloni
B
E
Bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni
E
A
Pös iväg från släkten och jag kände mig så fri
B
E
Bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni
E
A
Åh jag vill ha korv med mos
E
B
Annars sticker jag min kos
E
A
Åh jag vill ha korv med mos
B
E
På Bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni

G
Em
Ingen vet, det jag vet, en hemlighet
G
Em
Någon som, jag tycker om, har gjort mig het
C
D
Kan inte hjälpa att jag känner det så här

Vi badar spelar fotboll och vi solar varje dag
På Bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni
Polarna är bussiga och ledarna är bra
På Bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni
Åh våran egen sång
Sjunger vi gång på gång
Åh våran egen sång
På bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni
På kvällen har vi disco och vi dansar natten lång
På Bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni
Vi smyger in till killarna/tjejerna och roligt ska vi ha
På Bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni
Åh våran egen sång
Sjunger vi gång på gång
Åh våran egen sång

G
Jag vill vara din ska du veta
Em
Bara vara din Margareta
C
Står här vid din dörr
D7
G D7
Kär som aldrig förr, men vågar inte ringa
G
Pulsarna de bränner så heta
Em
Känner du som jag Margareta
C
D7 G D7
Kyssarna du gav, gav du dem som svar, eller ej

Och den blick som jag fick den sa mig allt
Allt jag vill kan jag få tusenfallt
Och nu börjar jag förstå att jag är kär
Refr:
Så jag går hem igen med din bukett
Det jag har att säga dig är inte lätt
Och nu börjar jag förstå att jag är kär
Refr:

På bärke, Söderbärke, Söderbärke koloni
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Brev från kolonin
G
D7
Hejsan morsan, hejsan stabben!
D7
G
Här e brev från älsklingsgrabben.
B7
C
Vi har kul på kolonien,
G
D7
G
vi bor tjugoåtta gangstergrabbar i en …..
stor barack med massa sängar.
Kan ni skicka mera pengar?
För det vore en god gärning,
jag har spelat bort varenda dugg på tärning.
Här är roligt vill jag lova. Fastän lite svårt att sova.
Killen som har sängen över mig. Han vaknar inte han när han behöver nej.
Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer
När vi lattjade charader, så när morsan nu får se mig får hon spader.
Uti skogen finns baciller men min kompis han har piller
Som han köpt utav en ful typ och om man äter de blir man en jättekul typ
Jag är inte rädd för spöken och min kompis han har kröken
Som han gjort utav potatis och den säljer han i baracken nästan gratis
Våran fröken är försvunnen. Hon har dränkt sig uti brunnen. För en morgon blev hon galen.
För vi släppte ut en huggorm i matsalen.
Föreståndarn han har farit. Han blir aldrig vad han varit.
För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand.
Uti skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur och min bästa kompis Tage.
Han har en liten fickkniv inuti sin mage.
Honom ska de operera. Ja nu vet jag inget mera.
Kram och kyss och hjärtligt tack sen, men nu ska jag ut och bränna grannbaracken.

3

Den låg kvar sen förra lördan.
- Jag skall släcka törsten min,
tänkte han och lade bördan
utanför och klättra' in.
Han drack upp den sista droppen
som fanns kvar i den butelj.
Och sedan slog han sig för kroppen
och skrek ut: - Jag är en älg!
och skrek ut: - Jag är en älg!
- Ej ett barr jag drar till tjället,
nu så ska jag tamejfan
lämna skogen och i stället
vända upp och ner på stan.
Men han kom aldrig till staden,
något spärrade han stig,
en koloss där låg bland bladen
och vår myra hejdar sig,
och vår myra hejdar sig.
Den var hiskelig att skåda,
den var stor och den var grå,
och vår myra skrek: - Anåda,
om du hindrar mig att gå!
Han for ilsken på kolossen
som låg utsträckt i hans väg.
Men vår myra kom ej loss sen,
han satt fast som i en deg,
han satt fast som i en deg.
Sorgligt slutar denna sången.
Myran stretade och drog,
men kolossen höll'en fången
tills han svalt ihjäl och dog.
Undvik alkoholens yra:
Du blir stursk, men kroppen loj,
och om Du är född till en myra
- brottas aldrig med ett TOY,
- brottas aldrig med ett TOY.
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Kungens man
Em

D

G

D

I varje steg du går
Vill jag att du förstår att
Du är min

Em

Maria går på vägen som leder in till byn.
G

D

G

A

H

Hon sjunger och hon skrattar åt lärkorna i skyn.
C

G

D

G

Hon är på väg till torget för att sälja lite bröd,
Am

G

D

Em

H

Em

Och solen stiger varm och stor och färgar himlen röd.
Då möter hon en herre på en häst med yvig man.
Han säger: Jag är Kungens man och jag tar vad jag vill ha.
Och du är alltför vacker för att inte ha nån man.
Följ med mig in i skogen ska jag visa vad jag kan.
Hon tvingas ned i gräset han tar på hennes kropp.
Hon slingrar sig och ber honom försiktigt hålla opp.
Men riddaren bara skrattar, berusad av sin glöd.
Så hon tar hans kniv och stöter till och riddaren är död.
Dom fängslade Maria, hon stenades för dråp,
Men minnet efter riddaren blev firat varje år.
Ja herrarna blir hjältar men folket det blir dömt
Men vi som vet hur allt gått till får veta att vi drömt.
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C
Eb
Och smittande leende, längtande läppar och en djup och manlig röst
C
F
Känsliga fingrar, famlande armar och ett djuriskt hårigt bröst
G
Ett djuriskt hårigt bröst
C
Älskade ängel
F7
Du är sann
C
Älskade ängel
F7
Du är en man
C
E
Du är stor och stark och snygg
Am
F7
Hos dig så är jag trygg
C
För du är min
F7
Älskade ängel
C
Bara min
F7
Älskade ängel
C
Du är min
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Sånt är livet
A

D

A

E7

Sån´t är livet, Sån´t är livet. Så mycket falskhet bor det här.
A

D

A

E7

A

Den man förlorat 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.
Sån´t är livet, Sån´t är livet. Så mycket falskhet bor det här.
Den man förlorat 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 blott detta när hjärtat svider sjung blott sjung.
Sån´t är livet, Sån´t är livet. Så mycket falskhet bor det här.
Den man förlorat 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.
Sån´t är livet, Sån´t är livet. Så mycket falskhet bor det här.
Den man förlorat vinner en annan, så håll i vännen som du har kär.
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Deppa hela helgen framför Beverly Hills
Allting kändes tungt och tråkigt ända tills
Mjukis-Brandon sågs i rutan
Brudar var han aldrig utan
Då insåg jag hur man ska vara
Skynda genast hem till Sara
Hon öppnade sin dörr och jag sa:
Hej Hej Hej (Hej Hej Hej)
Får jag chans på dig?
Bli ihop med mig (Bli ihop med dig)
För du är en mysig tjej
För jag är mjukaste killen i klassen
Jag vill ju bara krama dig
Säg vill du vill bli min tjej
Och hon sa:
Okej okej (okej okej)
Du får chans på mig!
Bli ihop med dig (Bli ihop med dig)
Skulle aldrig säga nej
För du är mjukaste killen i klassen
Allt du säger gör mig glad
Du är den jag vill ha
Så jag säger ja!
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Jag drar iväg

Kockrock

Jag hade sagt för längesen att jag skulle åka hit,
stället där det finns sköna kids
och det kryllar av musik.
Packade min väska, lämna´ allt och stack.
Sa goodbye till morsan, farsan. Kramade min katt.

Det är ett jäkla tempo uti vårat kök
Vi lagar lägermiddag så att spisen rök
Ska vi nånsin bli klara?
Kan nån springa och svara?
Det var ett jäkla slit, sedan ni kom hit
Ska vi nånsin bli klara?

Nu drar jag till kollo. Jag känner mig rätt cool.
Jag har en schysst pyjamas och en grym vattenpistol.
Coolare kan inga va´, bara jag.
Ref:
Jag drar iväg på en liten tur.
Jag drar iväg i ur och skur.
När bussen sedan sladdat in på våran koloni,
Hoppa ur och packa upp och plötsligt är man fri.
Polarna ser schyssta ut, av föräldrar – ingen skymt!
Tomten den är jätte stor. Det här kan nog bli grymt!
Springer ner till vattnet, till världens största pool!
Att dyka ifrån bryggan – det är inte särskilt coolt.
Grymmare att springa i – tycker vi.
Ref:
Jag drar iväg på en liten tur.
Jag drar iväg i ur och skur.

Barnen svälter, barnen svälter, barnen svälter, barnen svälter
Det var ett jäkla slit, sedan ni kom hit
Ska vi nånsin bli klara?
Det är helt otroligt en sån läskig grej
Om du kommer hit så ska jag viska till dig
Det springer myror i maten
Vi lassar upp dem på faten
Ni äter upp ändå, det kan vi ej förstå
Det springer myror i maten.
Barnen svälter, barnen svälter, barnen svälter, barnen svälter
Ni äter upp ändå, det kan vi ej förstå
Det springer myror i maten.
Ni tror att maten som ni äter är så jäkla bra
Men om ni visste, skulle ingen ta
Vi fångar råttor och strimlar
Utav baciller det vimlar
Det är ett enkelt sätt att få en unge mätt
Vi fångar råttor och strimlar
Barnen svälter, barnen svälter, barnen svälter, barnen svälter
Det är ett enkelt sätt att få en unge mätt
Vi fångar råttor och strimlar
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Trettifyran

Sommaren är kort

C
F
Denna kåk har varit våran uti många herrans år.
G7
C
F C
Denna kåk har varit vår, och det har nog satt sina spår.
C7
F
Denna kåk den har hängt i, och den har stått i vått och torrt.
G7
C F C
Men nu är det slut på det, för nu ska trettifyran bort.

D
Asus4
Inte ett moln, så långt ögat kan nå.
Em7
G
D
Inte en droppe regn, på flera dar.
D
Med en glass i min mun,
Asus4
och i sandaler av plast
Em7
G
D
går jag i solen och tänker på dig.
F#m7
Bm7 Em
D
Ljusblåa dagar seglar förbi.

C7
F
C
Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.
G7
C
C7
Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort.
F
C
Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind.
G7
Nu är det slut på gamla tider,
C
nu går trettifyran i himlen in.

Denna kåk var ganska rar
och släppte solsken till oss in.
Den var också generös med fukt
och kyla, regn och vind.
Den var snäll och lite gnällig
men den ville alla väl,
och den var vår i alla väder
fastän gisten ful och skev.
Men nu är det slut på gamla tider...
Här i kåken har vi härjat
sen vi alla varit små,
hår i kåken klådde morsan
vice värden gul och blå.
Ja, vår kåk har fått stå pall
för smällar hårda så de dög.
Som när Far gick genom väggen
så att spån och plankor flög.

D
Asus4
Sommaren är kort,
G
D
det mesta regnar bort.
Hm7
Em7
G
Men nu är den här, så ta för dig,
D
solen skiner idag.
Asus4
Hösten kommer snart,
G
D
det går med vindens fart.
Hm7
Em7
Så lyssna på mig,
G
D
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 dopp i det blå,
få bort sanden mellan tårna och svalka min kropp.

Sommaren är kort,
det mesta regnar bort.
Men nu är den här, så ta för dig,
solen skiner kanske bara idag.

Men nu är det slut på gamla tider...
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I natt jag drömde
C
F
C
Inatt jag drömde något som, jag aldrig drömt förut.
G7
C
Am
Dm
G7 C
Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.
F
C
G7
C
Jag drömde om en jättesal, där statsmän satt på rad.
F
C
Am
Dm G7 C
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.

D Bm
G
A7
D
Du ska inte tro det blir sommar i fall inte nå'n sätter fart.
D
G
A7
D
På sommar'n och gör lite somrigt för då kommer blommorna snart.
F#m
Em
G
A7
F#m
Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön.
Bm
G
A7
D
Och nu så har sommaren kommit för jag har just tagit bort snön.
Jag gör mycket vatten i bäcken
sådär så det hoppar och far.
Jag gör fullt med svalor som flyger
och myggor, som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen
för jag gör den alldeles skär.
Och smultron det gör jag åt barna
för det tycker jag dom kan få.
Och andra små roliga ställen
som passar, när barna är små.
Och jag gör så roliga ställen
där barnen kan spring omkring.
Då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.

13
Idas sommarvisa

24
Sång till friheten

C
F G C F-G
Du är det finaste jag vet.
C
F Dm G
Du är det dyraste i världen.
Dm
G
C
Am7
Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna,
F
Dm
G
som fåglarna, som blommorna på marken.

Du är min ledstjärna och vän.
Du är min tro, mitt hopp, min kärlek.
Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon,
mina skuldror, mina händer och mitt hjärta.
Friheten är ditt vackra namn.
Vänskapen är din stolta moder.
Rättvisan är din broder, freden är din syster,
kampen är din fader, framtiden ditt ansvar.
Du är det finaste jag vet.
Du är det dyraste i världen.
Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna,
som fåglarna, som blommorna på marken.

Främling
Gm
Eb
Främling, vad döljer Du för mig
F
Gm
i dina mörka ögon?
Eb
Cm7 Dsus, D
En svag nyans av ljus nånstans, men ändå.
Gm
En främling.
Eb7
Så känner jag för dig,
F
Gm
jag ber dig, låt mig få veta
Eb
vem vill Du vara?
Cm7
Dsus, D, Dadd9, D
Kan Du förklara det för mig?
Som Mona-Lisa har sitt leende
så gömmer också Du en hemlighet.
Stjärnor, jag ser dem,
vill gärna ta ner nån till dig.
Där, bortom himlen, finns en evighet,
om Du vill uppleva den här med mig.
Ta första stegen, och visa mig vägen ikväll.
En känsla och jag litar på den.
Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen.
Natten finns till för dig och mig,
glöm det som är omkring oss.
Låt mig få komma, låt mig få vara nära dig.
Som Mona-Lisa har sitt leende...
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Apans sång

Em

B7

Jag kungen är över alla här under träden gröna höjd

Från Öckerö loge hörs dragspel och bas
och fullmånen lyser som var den av glas.
Där dansar Fredrik Åkare kind emot kind
med lilla fröken Cecilia Lind.

Em

Jag har nått opp, till högsta topp, men ännu är jag ej nöjd
B7

Jag vill ju bli en man en männska och kunna allt ni kan
Em

Jag vill ej längre apa mig jag vill ju bara va en man.
D7

G

E7

A

Oh, ooo be do, jag vill ju va som duuuu, jag vill se ut som du.
D7

G

Am

Hon dansar och blundar så nära intill,
hon följer i dansen precis vart han vill.
Han för och hon följer så lätt som en vind.
Men säg varför rodnar Cecilia Lind.

Det vill jag nu, ett djur som jaaa, det lär sig bra bli en människa.

Säg var det för det Fredrik Åkare sa:
Du doftar så gott och du dansar så bra.
Din midja är smal och barmen är trind.
Vad du är vacker, Cecilia Lind.

Försök inte lura mig gosse. Jag inga konster tål.
Att lära mig hur eld blir till. Det är mina drömmars mål.
Din hemlighet vill jag nu veta, seså säg hur det går till
För då blir jag visst en man till sist, och det är ju vad jag vill

Men dansen tog slut och vart skulle dom gå?
Dom bodde så nära varandra ändå.
Till slut kom dom fram till Cecilias grind.
Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia Lind.

Oh, ooo be do, jag vill ju va som duuuu, jag vill se ut som du.
Gå som du, duuuuu
Det vill jag nu, ett djur som jaaa, det lär sig bra bli en människa.

Vet hut, Fredrik Åkare, skäms gamla karl!
Cecilia Lind är ju bara ett barn.
Ren som en blomma, skygg som en hind.
Jag fyller snart sjutton, sa Cecilia Lind.

Gå som du, duuuuu
D7

G

E7

A

D7

Jag måste lära mig leva, som mänskor lever nu.
För då blir jag, ju likadan, precis lika dan som du.
Se till att jag nu får veta, hur männskor sig beter.
Så att jag kan ta alla i hand och dom sin vänskap mig ge.

G

Och Stjärnorna vandra och timmarna fly
och Fredrik är gammal men månen är ny.
Ja Fredrik är gammal men kärleken blind.
Åh, kyss mig igen, sa Cecilia Lind.

Oh, ooo be do, jag vill ju va som duuuu, jag vill se ut som du.
Gå som du, duuuuu
Det vill jag nu, ett djur som jaaa, det lär sig bra bli en människa.

17
Fredrik Åkare och Cecilia Lind

20
Jag vill ha en egen måne

C

F

G7

C

Du har då aldrig trott på tårar det passar inte för en karl.
F

G7

C

När man är över femton vårar, finns inga känslor kvar
C

F

G7

C

Du får förstå två våta kinder, de torkar lika snabbt igen.
F

G7

C

Man rår ej för att tårar rinner när man har mist sin vän.

F

G7

C

Am

Jag vill ha en egen måne, som jag kan åka till.
F

G7

C C7

Där jag kan glömma att du lämnat mig.
F

G7

C

Am

Jag kan sitta på min måne, och göra vad jag vill.
F

G7

C

Där stannar jag tills allting ordnat sig.

Du tror du vet hur allt ska vara. Du vet när allting passar sig.
Du lyssnar ej när jag ska förklara, hur jag känner mig.
Du bryr dig inte om mig mera, och det har tagit mig så hårt.
Du kan väll aldrig acceptera att någonting är svårt.
Jag vill ha en egen måne, som jag kan åka till.
Där jag kan glömma att du lämnat mig.
Jag kan sitta på min måne, och göra vad jag vill.
Där stannar jag tills allting ordnat sig.

C
G Am
G
För länge sen när jag fyllde fyra år
Am
G
F
fick jag en gåva av min far.
C
G Am
G
En fin present när jag fyllde fyra år
Am
G
F
som jag sen så länge hade kvar.
Refr.
C
F
Teddybjörnen Fredriksson
G
C
ja, så hette han.
F
C
D7
G7
En gång var han bara min och vi älskade varann.
C
F
G
C
Teddybjörnen Fredriksson hans nos den var av garn.
F
C Am Dm
G7 C
Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn.
Och varje kväll, var han så go och mjuk, då värmde han min säng så varm.
Han var så snäll, en gång när jag var sjuk så fick jag sova på hans arm
Refr.
Men åren gick. Jag glömde bort min vän. Nu är jag gift och har ett barn. Och så igår när hon
fyllde fyra år fick hon en teddybjörn av sin far.
Teddybjörnen Fredriksson, ja så hette han.

Teddybjörnen Fredriksson hans nos den var av garn.
Ja han var min bästa vän när jag var ett litet barn.
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Teddybjörnen Fredriksson

Sommartider

Godislåten
D
Sommartider jag känner det är nånting på gång, sommartider
D
Sommartider kom och stanna ute natten lång, sommartider
Em A7 Em A7
Snurra runt i en stad som glöder som viskar: Bli min i natt…
G A7
Sommartider hej hej sommartider
D G Em
Ge mig din hunger ge mig din hand
A7 D A7
Ge mig allt du vill och allt du kan
G A7
Sommartider hej hej sommartider
D G Em
Läppar mot läppar som tar mig i land
A7 D
Som ger sommartider till varann
Sommartider sommar sommar våt och het, sommartider
Sommartider kom och lek en sommarlek, sommartider
Lev ditt liv i den tid som brinner som lockar: Stanna i natt
Sommartider hej hej…

E7
Det var en sån där dag, då ja va riktigt glad. Jag var riktigt sugen
A7
på godis och choklad, men det var nåt som inte stämde, nåt som
E7
inte gick ihop. Det var inte lördag. Det var väl som jag trott.
Jag trodde at jag hade fuskat tillräckligt bra, bytt ut datum i
Kalendern för att få min favvodag, men världen gick inte att lura
Som jag en gång hade trott. Jag brottas jämt med godismonstret
som själen min bebott.
B7
A7
F#7
Ferraribilar, KitKat, Kexchoklad, Japp och mars. Monstrer har
B7
mig i sitt grepp. Jag tror jag är fast.
Jag fick snällt sitta och vänta på dan med stort L, för att äntligen
få öppna min första karamell. Och känslan var som att jag
vunnit, som jag tagit första pris. Att det kan var så himla
mumsigt med en marsipangris.
Pringels, ormar, popcorn, schweizernöt, glass och daim.
Prova själv så märker du att det knäcker allt.
Hur ska jag nånsin kunna sluta och få stopp på mitt begär.
Kanske flytta ut i skogen och käka löv och bär, eller bara helt
Enkelt beställa tid hos psykolog. Och redogöra mitt dilemma,
berätta vad som är så svårt.
Eller kanske bara ta och strunta i allt. Käka socker, käka sött och
ta det kallt.
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35
Balladen om den kaxiga myran

D
Jag uppstämma vill min lyra,
A7
fast det blott är en gitarr,
och berätta om en myra,
D
som gick ut att leta barr.
D7 G
Han gick ut i morgondiset,
D
sen han druckit sin choklad
A7
och försvann i lingonriset
Am B7
både mätt och nöjd och glad,
Em A7 D
både mätt och nöjd och glad.

Och gubben han sade till gumman sin
D
Ta och sätt en lapp uti byxan min
G
D
Uti ändanom, uti ändanom
A
D
allt uti byxorna i ändanom.

Det var långan väg att vandra
det var lång till närmsta tall.
Han kom bort ifrån dom andra
men var glad i alla fall.
Femti meter ifrån stacken
just när solnedgången kom,
hitta' han ett barr på marken
som han tyckte mycket om,
som han tyckte mycket om.

Och gubben han hoppa, han skrek och han svor:
Jag tror själva hin uti byxorna bof
uti ändanom, uti ändanom
allt uti byxorna i ändanom

För att lyfta fick han stånka,
han fick spänna varje lem,
men så började han kånka
på det fina barret hem.
När han gått i fyra timmar
kom han till en ölbutelj,
han såg allting som i dimma
bröstet hävdes som en bälg,
bröstet hävdes som en bälg.

Men då tog gumman ett ekorrskinn,
de lenaste håren dom vände hon in
uti ändanom, uti ändanom
allt uti byxorna i ändanom

33
Igelkottaskinn

Älskade Ängel

D

A

Och gumman hon gick sig till skogen en natt
och där ska ni se hon en igelkott fick fatt
som sprang på sina ben, som sprang på sina ben
som sprang på sina ben uti månens sken
Och gumman hon tog sitt igelkottaskinn
och alla vassa taggarna vände hon in
uti ändanom, uti ändanom,
allt uti byxorna i ändanom

Och gubben han tog sina byxor och gick
och då kan ni veta vad käringen fick
uppå ändanom, uppå ändanom,
allt uppå byxorna i ändanom

Och då blev gubben så glad i sitt sinn,
han klappa och pussa käringen sin
uti ändanom, uti ändanom
allt uti byxorna i ändanom

4

Intro: Bb Eb7 Bb Eb7

Bb
Eb
Bb
Jag hade aldrig trott på gudar innan jag såg dig
Bb
Eb
F
Hur fel jag haft förstod jag först, när du stod framför mig
Gm
Eb F
Gm
Dina spelande muskler fick mig att sukta av åtrå och av törst
Gm
Eb
F
Och mystiken som brann i dina ögon, drabbade mitt hjärta först
F#
G#
Det måste varit dig Gud tänkte på när han skapade sin man
F#
F
För det finns inte någonting, som du inte kan
Bb
Älskade ängel
Eb7
Du är sann
Bb
Älskade ängel
Eb7
Du är en man
Bb
D
Du är stor och stark och snygg
Gm
Eb7
Hos dig så är jag trygg
Bb Eb7 Bb Eb7
Och du är min

A
Packa tröjor, packa kalsingar. Packa allting man tycker behövs.
E
C#m
F#m
B
E
Men se till att packa i plastpåsar annars kanske det blir den död.
Ref:
E
B
A
E
Läskiga ljud. Grilla korv å ha kul. Typiska grejer på hajk.
F#m
B
E
Skogen ä grön, vattnet är skönt. Typiska grejer på hajk.
Nä man kommit fram till platsen, som man ska sova på i natt.
Då är man trött i benen efter en jobbig å hård strapats. Man
Sätter sig vid elden å man grillar å äter nåt gott. Sen kryper man
ner i sovsäcken å slumrar å sover så sött.
Ref:
Läskiga ljud. Grilla korv å ha kul. Typiska grejer på hajk.
Skogen ä grön, vattnet är skönt. Typiska grejer på hajk.
Men varför ska man sova när det finns saker man tycker ä kul.
Spökhistorier, kompisar. Godis, lekar å bus. Vi skrämmer
varann med historier ingen nånsin har hört. Men se till att inte
bli alltför rädd då kanske din sovsäck blir blöt.
Ref:
Läskiga ljud. Grilla korv å ha kul. Typiska grejer på hajk.
Skogen ä grön, vattnet är skönt. Typiska grejer på hajk.

Hur kan en enda människa få allt och ännu mer
Allt manligt, muskligt är på plats, det är fantastiskt det man ser
Och musklerna i din fasta stjärt får mitt blod att strömma till
Ditt hår är vilt som ett pinat hav, jag kan inte sitta still
Det måste varit dig Gud tänkte på när han skapade sin man
För det finns inte någonting, som du inte kan
Älskade ängel
Du är sann
Älskade ängel
Du är en man
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Hajklåten
E
B7
Efter ungefär en vecka kommer packlistan upp. Grejer ska då
E
Packas å man går iväg i gemensam trupp.

Tommy Tajger
G
D
C
Tjena, jag heter Tommy, men jag kallas för Tiger [tajgr]
G
D
för jag är så ball
G
D
C

Brudarna tycker om mig, jag flörtar med alla
G
D
och får dom på fall.
C
D
G
C
Men jag valde Alexandra, snyggare än alla andra
C
D
G
C
På rasten tog jag BMX:en, och sladda’ framför henne,
C
D
drog handen genom håret och sa:
G
D
C
Hej hej hej (hej hej hej) Få jag chans på dig?
G
D
C
Bli ihop med mig (Bli ihop med dig)
Om du vill bli en poppis tjej
C
G
För jag är Coolatse Killen i Klassen
D
Em
Du ska va’ glad att jag fråga’ dig
C
D
Om du vill bli min tjej
G
Men hon sa nej…

Hon sa´hon låg och [Fmaj]solade men jag har [G11]bara regn hos [C]mej.
Refräng:
[C]Åh, jag måste ha retat gudarna, [Am7]måste gjort nåt fel,
för ända se´n den [Fmaj]dag du for, så har jag [G11]bara regn hos [C]mej.

[C]Kom tillbaks och gör det fort nu, [Am7]här är blött och kallt,
för ända se´n den [Fmaj]dag du for, så har jag [G11]bara regn hos [C]mej.

Och jag [Am7]minns när du var här, solen lyste som sej bör.
I [Am7]trädgården vi solade som andra mänskor gör.
Men nu [Dm7]är jag lika genomblött som [C/E]gräset utanför,
och jag blir inte [F]torrare.

Min blommor har nästan gått bort, denna sommar var verkligen kort.
Det låter väldigt underligt men jag har bara regn hos mej.
Åh, jag måste ha retat gudarna, måste gjort nåt fel,
för ända se´n den dag du for, så har jag bara regn hos mej.

Oj då jag fick nobben, det var nog min synttofs den låg lite snett
Nästa gång går det bättre jag köper ett nitbälte då blir det lätt.
Fredagskväll på fritidsgården, visade jag var en hård en jag gjorde
nått som ingen våga gick till Lisa med min fråga, loska över axeln och sa…
Hej, hej, hej (hej, hej, hej) Få jag chans på dig?
Bli ihop med mig (Bli ihop med dig)
Om du vill bli en poppis tjej
För jag är coolaste killen i klassen
Du ska va’ glad att jag fråga’ dig
Om du vill bli min tjej
Men hon sa nej…

29
Regn hos mig

Under Ytan

Jag har [C]hört på radion idag att vi har [Am7]solsken över hela vår stad.
Det låter väldigt [Fmaj]underligt för jag har [G11]bara regn hos [C]mej.
Jag har [C]talat i telefon med [Am7]din syster, hon bor en bit härifrån.

Am Dm G
E
Under ytan, finns stora och små
Am Dm G
E

8

Under ytan, finns det skratt och gråt
Am
Det finns mycket där som händer
Dm
som vi inte kan förstå
G
men vi hittar alltid svaren
E
där i botten av oss själva
Am
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där.
Dm
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där.
G
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där.
E
Jag vet, jag vet, jag vet.
Det skrattas och det skålas, men slutar snart i kaos. Någon sparkar och slår
en stackare som är helt utan chans. Jag ser att ingen verkar bry sig, och inte
heller jag. Rädslan är för stor och stark för att göra något alls.
Under ytan, skäms jag för mig själv. Under ytan, bränner bilden mig.
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där.
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet.

and you think you look like James Bond
when you're smoking your cigar
it's so bizarre
you think you are
a new kind of James Dean
but the only thing I've ever seen of you
was a commercial spot on the screen

D
F#m
movie star, movie star
G
A
you think you are a movie
movie star, movie star
you think you are a movie star

You should belong to the jet set
fly your own private Lear jet
but you worked in the grocery store
everyday until you could afford to get away
so you went to Sweden to meet Ingmar Bergman
he wasn't there
or he just didn't care
I think it's time for you my friend
to stop pretending that you are a
Refr.

Jag tänker på det ofta: Om du varit min egen bror, då hade också jag förvandlats
till ett monster utan ord. När jag ser all den ondska som vi människor släppt lös,
det meningslösa lidandet. Då har jag svårt att förstå att alla varit barn och hjälplösa
nån gång. Älskat utan gränser, älskat utan tvång.
Under ytan, är vi alla små. Under ytan, kan en god själ förgås

Frozen hero
your words are zero
and your dreams have vanished into dark
and long ago
but you don't want to know
Refr.
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Moviestar

Imagine

D
F#m
You feel like Steve McQueen
G
A
when your driving in your car

[H
H7+ F]
Imagine there's no heaven
[H
H7+ F]
It's easy if you try

[H H7+ F]
No hell below us
[H H7+
F]
Fbove us only sky
[F
H7+
Bm Bm/H Bm/F]
Imagine all the people
[E7]
Living for today, ah-ha

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
Fnd no religion too
Imagine all the people
Living life in piece
[E7 F
E
H
E7]
You, may say that I'm a dreamer
[F
E
H E7]
But I'm not the only one
[F
E
H
E7]
I hope someday you'll join us
[F
E
H]
Fnd the world will live as one

G
A
Lille häst lille häst vilka skutt du tar,
D
G
sitter svans sitt' svans sitt' svansen ändå ändå kvar.
Em
Så far och flyg och ryk och ränn
D
C
och bom sicka bom ä du me' på den så spring och skrik
Em
B7
Em
och kom igen och bom sicka bom ut i mässingen,
Em
och tut och tjut och tjosan sen
D
och bom sicka bom va' de' small i den.
G
Så far och flyg och ryk och ränn
D
och bom sicka bom ä du me'på den
C
och bom sicka bom ä du me'på den
Em
B7
Em
och bom sicka bom ä du me'på den. (Ja!)

Imagine no possessions
I wonder if you can
Nothing to kill or die for
F brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
You, you may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
Fnd the world will live as one
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Bom Sicka Bom

Im Yours

G
A
Tycker du som jag, så rider vi,
D
G
för då känn' för då känn' för då känner jag mej jag mej fri.

[F]
Well uh you dawned on me and you bet I felt it,
[E]

I tried to be chill but you're so hot that I melted,
[F#m]
I fell right through the cracks,
[B]
And now I'm tryin to get back....
[F]
Before the cool dun run out, Ill be givin it my bestest
[E]
Nothin's gonna stop me but divine intervention
[F#m]
I reckon its again my turn,
[B
B7]*
To Win some or learn some....

[F]
[E]
Well open up your mind and see like me
[F#m]
open up your plans & then your free
[B]
look into your heart and you'll find love love love
[F]
[E]
Listen to the music of the moment come and sing/dance with me
[F#m]
I like happy melodies/family
[B]
[B7]*
its a guide forsake their right to be loved loved loved loved loved
[F
E]
There's no need to complicate
[F#m]
Our time is short

When the night has come
[F#m]
And the land is dark
[B
E7]
And the moon is the only
[F]
Light we'll see
No I won't be afraid
[F#m]
No, I won't be afraid
[B
E7]
Just as long as you stand
[F]
Stand by me
darling, darling stand by me
[F#m]
Oh, now, now, now,
Stand by me
[B
E7]
Stand, stand by me
[F]
Stand by me
If the sky that we look upon
[F#m]
Should trumble and fall
[B
E7]
And the mountains should crumble
[F]
In the sea
I won't cry, I won't cry
[F#m]
No, I won't shed a tear
[B
E7]
Just as long as you stand
[F]
Stand by me

23
Stand by me

14
Tears in Heaven
Stand by Me

Intro:[ F F#m B E7 F]

Inro: [F E/E# F#m F#m/E B/F# E7 F]

[F]

[F
E/E# F#m F#m/E B/F# F
E E6 E7 F]
Would you know my name
if I saw you in heaven?

[F
E/E# F#m7 F#m/E B/F# F
E E6 E7 F#m]
Would it be the same
if I saw you in heaven?
[F#m
H# F7
F#]
I must be strong and carry on,
[E F# Bm7
B/F# E7
F]
Hause I know I don't belong here in heaven.
[F E/E# F#m F#m/E B/F# E7 F]
[F
E/E# F#m F#m/E B/F# F
E E6 E7 F]
Would you hold my hand if I saw you in heaven?
[F
E/E# F#m F#m/E B/F# F
E E6 E7 F#m]
Would you help me stand If I saw you in heaven?
[F#m
H# F7
F#]
I'll find my way through night and day,
[E F# Bm7
B/F# E7 F]
'Hause I know I just can't stay here in heaven.

I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world
The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shakin' hands, sayin' "How do you do?"
They're really saying "I love you"
I hear babies cryin', I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself, what a wonderful world
Yes, I think to myself, what a wonderful world

[H
Bm7
Fm
B7
E B/F# Em B/F# E]
Time can bring you down, time can bend your knees.
[H
Bm7
Fm
B7
E B/F#
E E6 E7]
Time can break your heart, have you begging please, begging please.
[F#m
H# F7
F#]
Beyond the door there's peace I'm sure,
[E F# Bm7
B/F# E7
F]
Fnd I know there'll be no more tears in heaven.
[F
E/E# F#m F#m/E B/F# F
E E6 E7 F]
Would you know my name
if I saw you in heaven?
[F
E/E# F#m F#m/E B/F# F
E E6 E7 F#m]
Would it be the same
if I saw you in heaven?
[F#m
H# F7
F#]
I must be strong and carry on,
[E F# Bm7
B/F# E7
F]
'Cause I know I don't belong here in heaven.
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What a wonderful world
I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself, what a wonderful world
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