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Barfotavisan 

(Mats Paulsson) 

Det finns så mycket att titta på     när 
sommarn kommer till oss 

grodor som hoppar i bäck och damm och 
kalvar som nyss kommit loss. 

 
Barfota utan strumpor och skor ska 

jag vandra med dej 
ut till sommarn där vindarna bor till 

ros och förgätmigej. 

 
Jag plockar smultron vid vägens kant och 

trär sen upp dem på strån 
det killar så skönt under foten min 

jag känner gruset med tån. 

 
En svala flyger med svindlande fart och 

måsarna skränar i skyn 
och hästen gnäggar och andra ljud som 

vi hör när vi går genom byn.ö 

 
Barfota utan strumpor och skor ska 

jag vandra med dej 
ut till sommarn där vindarna bor till 

ros och förgätmigej. 

 
Jag plockar smultron vid vägens kant och 

trär sen upp dem på strån 
det killar så skönt under foten min jag 

känner gruset med tån. 

 
Ett rådjur står där vid skogens kant det 

ser oss när vi går förbi 
ja sommarn har mycket mera att ge åt 

din och min fantasi. 

 
 
 
 



Barfota utan strumpor och skor ska 
jag vandra med dej 

ut till sommarn där vindarna bor till 
ros och förgätmigej. 

 
Jag plockar smultron vid vägens kant och 

trär sen upp dem på strån 
det killar så skönt under foten min jag 

känner gruset med tån. 
 

   Båtlåt 

(Robert Broberg) 

 

Det var en båt som sa till en annan: 

"Vad du var stilig, 

vi borde borda varann, 

gjorda för varann, och 

köla lite grann, som 

bara båtar kan.” 

 

Bada bam bam bam bam. 

Bada bam 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.” 

 

Bada bam bam bam bam. 

Bada bam bam bam bam. 

 

 



Sen när det blir lä, 

ja då kan vi klä av 

oss seglen, 

ligga att tag vid en boj, 

skepp o'hoj, 

Gnida vår fernissa lite 

grann och fnissa, 

kasta ett ankar, 

bli lite vågade, ha lite skoj (Ojojoj). 

 

Och hur vi sedan få en 

och kanske två egna 

små jollar, jollrande 

efter på släp, 

i ett navelrep, det är en 

hemlighet, som bara 

båtar vet. 

 

Bada bam bam bam bam. 

Bada bam 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. 

Bada bam bam bam bam. 

Bada bam bam bam bam. 

 

 

 



Var ska vi sova i natt 
(Perikles) 

[Vers 1] 
Hon är en duva som dansar på dunkuddar 

En ros so ljuv att allt blir till guld hon nuddar 
Hon är prinsessan i en otrolig saga 

Hon är en fjäril som flyger runt på haga 
Hon finns i drömmen, hon är där hela natten 

En natt med henne är nog den största skatten 
Hon kommer till mig och gör mig mera lockad 

Men när hon pratar, då blir jag rent av chockad 
 

[Refräng] 
(Var ska vi sova i natt?) Jag har en säng som står tom 

(Var ska vi sova i natt?) En lägenhet med två rum 
(Om du vill leka tafatt) Så varför slösa med tiden 

Och förneka vad vi egentligen båda vill? 
(Var ska vi sova i natt?) Jag har en skamlig idé 

(Var ska vi sova i natt?) Ja, du kan väl följa med? 
(Om du vill leka tafatt) Låt oss få det på det klara 

För jag bor ju bara ett kvarter härifrån 
 

[Vers 2] 
Men nu vad hände? Vad var det hon sa till mig? 
Min dröm den vände, hon blev till en vanlig tjej 
Det känns rätt nedrigt att hon tog första steget 
Hon fick ett försprång på grund utav min feghet 

Jag var rent mållös, nu va väl måttet rågat 
Hon gjorde det som jag aldrig skulle vågat 

Men det var kanske en rätt bra grej hon gjorde 
Jag skulle varit ensam om hon ej sagt de orden 

[Refräng] 
(Var ska vi sova i natt?) Jag har en säng som står tom 

(Var ska vi sova i natt?) En lägenhet med två rum 
(Om du vill leka tafatt) Så varför slösa med tiden 

Och förneka vad vi egentligen båda vill? 
(Var ska vi sova i natt?) Jag har en skamlig idé 

(Var ska vi sova i natt?) Ja, du kan väl följa med? 
(Om du vill leka tafatt) Låt oss få det på det klara 

För jag bor ju bara ett kvarter härifrån 
 

[Refräng] 
(Var ska vi sova i natt?) Jag har en säng som står tom 



(Var ska vi sova i natt?) En lägenhet med två rum 
(Om du vill leka tafatt) Så varför slösa med tiden 

Och förneka vad vi egentligen båda vill? 
(Var ska vi sova i natt?) Jag har en skamlig idé 

(Var ska vi sova i natt?) Ja, du kan väl följa med? 
(Om du vill leka tafatt) Låt oss få det på det klara 

För jag bor ju bara ett kvarter härifrån 
 

[Outro] 
Var ska vi sova inatt? 
Var ska vi sova inatt? 

 

Tusen bitar 
(Björn Afzelius) 

 
 [Vers 1] 

Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå 
Men det kan va svårt att tro när man inte ser den 

Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen 
Men det hjälper sällan de som har blivit våta 

 
[Brygga] 

För när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut 
Ser man allt med lite andra ögon 

Man övar sig, och långsamt blir man bättre på att se 
Skillnad mellan sanningar och lögner 

 
[Refräng] 

Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar 
Säger du att du är min vän så är du kanske det 

Mm, allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar 
Säger du att du är min vän så är du kanske det 

 
[Vers 2] 

Det sägs att det finns alltid nånting bra i det som sker 
Och tron är ofta den som ger oss styrka 

Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv 
När ångesten och ensamheten kommer 

 
 
 
 



[Brygga] 
För när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut 

Ser man allt med lite andra ögon 
Man övar sig, och långsamt blir man bättre på att se 

Skillnad mellan sanningar och lögner 
[Refräng] 

Allting kan gå itu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar 
Säger du att du är min vän så är du kanske det 

La-la-la-la, åh 
Allting kan gå itu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar 

Säger du att du är min vän så är du säkert det 
 
 

Oboy 
(Peps Persson) 

 

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 sån dag kan man inte ligga och dra 

Nej, lämna idet och häng med mig ut 
Då sommarn kommer, nu e 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, de 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 de e å leva ida 

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! 

Boy! 
 

Flickan och kråkan 
(Timbuks version) 

 

[Vers 1: Timbuktu] 

Jag satt häromdagen och läste min tidning 

En dag som så många förut 

O jag tänkte på alla dom drömmar man drömt som 

En efter en har tatt slut 

Då såg jag en bild av en flicka 

Med en skadskjuten kråka I famn 

Hon springer iväg genom skogen 

Så fort som hon någonsin kan 

Och hon springer med fladdrande lockar 

Hon springer på taniga ben 

O hon bönar och ber och hon hoppas och tror 

Att det inte ska vara för sent 

 

 

https://genius.com/1111609/Timbuktu-flickan-och-krakan/Jag-satt-haromdagen-och-laste-min-tidning-en-dag-som-sa-manga-forut-o-jag-tankte-pa-alla-dom-drommar-man-dromt-som-en-efter-en-har-tatt-slut
https://genius.com/1111609/Timbuktu-flickan-och-krakan/Jag-satt-haromdagen-och-laste-min-tidning-en-dag-som-sa-manga-forut-o-jag-tankte-pa-alla-dom-drommar-man-dromt-som-en-efter-en-har-tatt-slut
https://genius.com/1111609/Timbuktu-flickan-och-krakan/Jag-satt-haromdagen-och-laste-min-tidning-en-dag-som-sa-manga-forut-o-jag-tankte-pa-alla-dom-drommar-man-dromt-som-en-efter-en-har-tatt-slut
https://genius.com/1111609/Timbuktu-flickan-och-krakan/Jag-satt-haromdagen-och-laste-min-tidning-en-dag-som-sa-manga-forut-o-jag-tankte-pa-alla-dom-drommar-man-dromt-som-en-efter-en-har-tatt-slut
https://genius.com/1111612/Timbuktu-flickan-och-krakan/Da-sag-jag-en-bild-av-en-flicka-med-en-skadskjuten-kraka-i-famn-hon-springer-ivag-genom-skogen-sa-fort-som-hon-nagonsin-kan
https://genius.com/1111612/Timbuktu-flickan-och-krakan/Da-sag-jag-en-bild-av-en-flicka-med-en-skadskjuten-kraka-i-famn-hon-springer-ivag-genom-skogen-sa-fort-som-hon-nagonsin-kan
https://genius.com/1111612/Timbuktu-flickan-och-krakan/Da-sag-jag-en-bild-av-en-flicka-med-en-skadskjuten-kraka-i-famn-hon-springer-ivag-genom-skogen-sa-fort-som-hon-nagonsin-kan
https://genius.com/1111612/Timbuktu-flickan-och-krakan/Da-sag-jag-en-bild-av-en-flicka-med-en-skadskjuten-kraka-i-famn-hon-springer-ivag-genom-skogen-sa-fort-som-hon-nagonsin-kan


Flick Flick 

Flick Flick, Kråk 

Flick Flick 

Flick Flick, Kråk 

 

[Vers 2: Timbuktu] 

Flickan är liten och hennes hår är så ljust 

O hennes kind är så flämtande röd 

Kråkan är klumpig och kraxande svart 

Om en stund är den alldeles död 

Men flickan, hon springer för livet 

Hoes en skadskjuten fågel I famn 

Hon springer mot trygghet och värme 

För det som är riktigt och sant 

Hon springer med tindrande ögon 

Hon springer på taniga ben 

För hon vet att det är sant, det som pappa har sagt 

Att finns det liv är det aldrig för sent 

Flick Flick 

Flick Flick, Kråk 

Flick Flick 

Flick Flick, Krååååkan 

 

[Vers 3: Timbuktu] 

O jag började darra I vånda och nöd 

Jag skakade av rädsla och skräck 

För jag visste ju alldeles tydligt och klart 

Att det var bilden av mig som jag sett 

För mitt hopp är en skadsjuten kråka 

Och jag är ett springande barn 

Som tror det finns någon som kan hjälpa mig än 

Som tror det finns nån som har svar 

O jag springer med bultande hjärta 

Jag springer på taniga ben 

O jag bönar och ber, fast jag egentligen vet 

Att det redan är alldeles för sent 

 

Flick Flick 

Flick Flick, Kråk 

 

https://genius.com/1111617/Timbuktu-flickan-och-krakan/Flickan-ar-liten-och-hennes-har-ar-sa-ljust-o-hennes-kind-ar-sa-flamtande-rod
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https://genius.com/1924835/Timbuktu-flickan-och-krakan/For-jag-visste-ju-alldeles-tydligt-och-klart-att-det-var-bilden-av-mig-som-jag-sett
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När en flicka talar skånska 

(Danne Stråhed) 

Jag faller lätt som en plätt, för en Malmö flickas sätt 

O en tös från Helsingborg e go o drömma om 

Ystadstösernas uttal e det grannaste jag vet 

När dom talar så kan jag sitta o lyssna i all oändlighet 

 

När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår 

Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår 

Stockholmskan e vacker, Göteborgskan har sin charm 

Men när en flicka talar skånska 

E de nåt som gör mig så varm 

 

Jag drog en spader madam, o hon kom från Simrishamn 

Men en hjärter dam från Lund hon har förtrollat mig 

Flickorna ifrån Klippan har nåt tydligt mjukt o lent 

Och Kristianstadtösernas snack de e så klingande o rent 

 

När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår 

Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår 

Stockholmskan e vacker, Göteborgskan har sin charm 

Men när en flicka talar skånska 

E de nåt som gör mig så varm 

 

I Landskrona o Eslöv med... då faller jag på knä 

 

När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår 

Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår 

Stockholmskan e vacker, Göteborgskan har sin charm 

Men när en flicka talar skånska 

E de nåt som gör mig så varm 

 



Vem vet 

(Lisa Ekdahl) 

[Vers 1] 
Du är en saga för god för att vara sann 
Det är en saga i sig att vi funnit varann 

Vi kunde lika gärna aldrig någonsin mötts 
Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts? 

 
[Refräng] 

Vem vet? Inte du, vem vet? Inte jag 
Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag 
Vem vet? Inte du, vem vet? Inte jag 
Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag 

 
[Vers 2] 

Du är en saga för god för att vara sann 
Det är en saga i sig att vi funnit varann 

Vi kunde lika gärna aldrig någonsin mötts 
Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts? 

 
[Refräng] 

Vem vet? Inte du, vem vet? Inte jag 
Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag 
Vem vet? Inte du, vem vet? Inte jag 
Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag 

 

Musik ska byggas utav glädje 

(Lill 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 arbetsdisciplin 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guld och gröna skogar 

(Hasse Andersson) 

Det var dans och hålligång 
Upp på logen natten lång 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 

Det är en stilla kväll 
Men jag får ingen ro 

Solen dröjer kvar vid havets rand 
Jag börjar tänka på 

En gång för länge sen 
En annan kväll i pilevallars land 

Spelemännen spelade som elden vore lös 
Pågarna från Sjöbo var vilda 
Och de svingade varsin tös 

Det var dans och hålligång 
Upp på logen natten lång 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 
Jag var ung och du var grann 

Som vi älskade varann' 
Det var sommar det var guld och gröna skogar 

Under eken där vid ån 
Frågade du mig 

Om jag var din i alla våra dar 
Och solen sänkte sig 

När fiolen stämde upp 
Jag lovade att alltid stanna kvar 

Det var dans och hålligång 
Upp på logen natten lång 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 
Jag var ung och du var grann 

Som vi älskade varann' 
Och jag lovade dig guld och gröna skogar 

Spelemännen spelade som elden vore lös 
Pågarna från Sjöbo var vilda 
Och de svingade varsin tös 

Det var dans och hålligång 
Upp på logen natten lång 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 
Jag var ung och du var grann 



Som vi älskade varann' 
Och jag lovade dig guld och gröna skogar 

Jag var ung och du var grann 
Som vi älskade varann' 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 
Så ge mig sommar, ge mig guld och gröna skogar 

 







 


