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1.   Vi ska gå hand i hand 

Minns du än hur det var när vi möttes, du och jag? 

Du var allting för mig för jag såg ju bara dig 

Och jag kände med ens, det är dig jag vill ha 

Och jag minns ännu orden jag sa 

Vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag 

Om det händer ibland att vi är ledsna någon dag 

Ska vi trösta varann, det är så det ska va 

Vi ska gå hand i hand, du och jag 

Jag kan se än idag hur vi gick där, du och jag 

Uppför altarets gång och med orgelbrus och sång 

När vi vigdes och prästen välsignat oss två 

Kan jag minnas vad jag tänkte då 

Vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag 

Om det händer ibland att vi är ledsna någon dag 

Ska vi trösta varann, det är så det ska va 

Vi ska gå hand i hand, du och jag 

Efter åren som gått har jag lärt mig och förstått 

Att där lyckan ska bo finns det kärlek, hopp och tro 

För vi älskar varann och har det så bra 

Och vi följer de orden jag sa 

Vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag 

Om det händer ibland att vi är ledsna någon dag 

Ska vi trösta varann, det är så det ska va 

Vi ska gå hand i hand, du och jag 

Vi ska gå hand i hand, du och jag 
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2.          Drömmen om Elin 

 

Vad jag drömt om dig 

Lilla Elin lik som sommarns vind 

Söt som sockerstrut 

Med brun och fjunig kind 

Under alla år 

Har jag burit med mig drömmen 

Drömmen om Elin 

Leende under en blommande lind 

 

Vad min dröm äare skön däare äare du så ung och varm och ljus 

Solen I ditt håare 

Ett avsked vid ditt hus 

I min ensamhet vänder jag tillbaks till drömmen 

Drömmen om Elin 

Barbent I tunn sommarblus 

 

Elin I min dröm 

Går ditt skratt mot skyn som en ballong 

Du far I min famn och vinden drar en sång 

Det blev aldrig vi 

Men jag drömmer ändå drömmen 

Drömmen om Elin 

Och om en sommar en gång.  
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3.        En egen måne           

Du har då aldrig trott på tårar, 

Det passar inte för en karl 

Om man är över femton vårar 

Finns inga känslor kvar. 

Kan du förstå två våta kinder, 

De torkar lika snabbt igen 

Man rår ej för att tårar rinner, 

När man har mist sin vän. 

Jag vill ha en egen måne, 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. 

Du tror du vet hur allt ska vara, 

Du vet när allting passar sig 

Utom när jag ska förklara, 

Hur jag känner mig. 

Du bryr dig inte om mig mera, 

Och det har tagit mig så hårt 

Du kan väl 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. 

Jag vill ha en egen måne, 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 till allting ordnat sig. 
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4.    Leende guldbruna ögon 

 

Leende guldbruna ögon 

Har jag förälskat mig I 

Just dina guldbruna ögon 

Så blå kan de aldrig mer bli 

Blickarna som du mig sänder 

Tänder nå't varmt inom mig 

Det är nå't härligt som händer 

Som fångar och drar mig till dej 

Leende guldbruna ögon 

Har jag förälskat mig I 

Just dina guldbruna ögon 

Så blå kan de aldrig mer bli 

Ögon som lockar och leker 

Och som kan få mig att tro 

Mjuka såsom sammet dom smeker 

Dom utstrålar lugn och ger ro 

Leende guldbruna ögon 

Har jag förälskat mig I 

Just dina guldbruna ögon 

Så blå kan de aldrig mer bli 

Leende guldbruna ögon 

Har jag förälskat mig I 

Just dina guldbruna ögon 

Så blå kan de aldrig mer bli 

Så blå kan de aldrig mer bli 
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5. Teddybjörnen Fredriksson 

För länge sen, när jag fyllde fyra år 

Fick jag en gåva av min far 

En fin present 

När jag fyllde fyra år 

Som jag sen länge hade kvar 

Ref: Teddybjörnen Fredriksson 

 Ja så hette han 

 En gång var han bara min 

 Och vi älskade varann 

 Teddybjörnen Fredriksson 

 Hans nos den var av garn 

 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 blev sjuk 

Så fick jag sova på hans arm 

Ref: Teddybjörnen Fredriksson…… 

Men åren gick 

Jag glömde bort min vän 

Och jag blev gift och fick ett barn 

Och så igår 

När hon fyllde fyra år 

Fick hon en teddybjörn av sin far 

Ref: Teddybjörnen Fredriksson….  
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6.    Man ska leva för varandra 

 

Man ska leva för varandra 

och ta vara på den tid man har. 

Man ska leva för varandra 

för en gång finns bara minnen kvar. 

  

Det bara händer i livets spel, 

att lyckan vänder och det blir gräl. 

Det finns en mening med allt som sker 

men hårda ord de gör problemen fler och fler 

  

Man ska leva….. 

  

Vem kan förklara och ge ett svar 

på alla frågor som jämt vi har. 

Att vara vänner är blott en del 

och man kan lära sig utav varandras fel. 

  

Man ska leva….. 

Man ska leva…. 

  

  



 

7.  Gå & fiska 

Ingenting är som det ska 
Likadant från dag till dag 
Allting följer samma mönster 
Ser på stan ifrån mitt fönster 
Människor på rad i kö 
Äta, jobba, sova, dö 

Jag går och fiskar 
Och tar en tyst minut 
Åker ut, ut och fiskar 
En chans att andas in, andas ut 

När man läser filosofer 
Letar mellan gamla strofer 
Tror man det var annorlunda 
16, 17, 18 hundra 
Icke så, mitt hjärta svider 
Samma sak i alla tider 

Jag går och fiskar 
Och tar en tyst minut 
Åker ut, ut och fiskar 
Min chans att andas in, andas ut 
Andas ut 

Ingenting är som det ska 
Likadant från dag till dag 
Alla säljer samma tjänster 
Människor till höger, vänster 
Jag kan bara så ett frö 
Ge ett råd, ta ditt spö 

Låt oss gå och fiska 
Och ta en tyst minut 
Låt oss fiska, fiska, fiska 
Din chans att andas ut 

Jag går och fiskar 
Och tar en tyst minut 
Åker ut, ut och fiskar 
En chans att andas in, andas ut 
Jag går och fiskar 
Jag går och fiskar 
Jag går, jag går, jag går och fiskar 
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8. Jag vill vara din Margaretha 

Ingen vet det jag vet, en hemlighet 
Någon som jag tycker om har gjort mig het 
Kan jag hjälpa att jag känner det så här? 

Och den blick som jag fick sa mig allt 
Det jag vill kan jag nog få tusenfalt 
Och nu börjar jag förstå att jag är kär 

Jag vill vara din ska du veta 
Bara vara din, Margareta 
Stå där vid din dörr, kär som aldrig förr 
Men vågar inte ringa 
Pulsarna, de bränner så heta 
Känner du som jag, Margareta? 
Blickarna du gav, gav du dem som svar eller ej? 

Och jag går hem igen med din bukett 
Det jag vill säga dig är inte lätt 
Kan inte hjälpa att jag känner mig så här 

Jag vill vara din ska du veta 
Bara vara din, Margareta 
Står här vid din dörr, kär som aldrig förr 
Men vågar inte ringa 
Pulsarna, de bränner så heta 
Känner du som jag, Margareta? 
Ingen annan vet om min hemlighet mer än jag 

Ska du aldrig nånsin få veta 
Att jag gillar dig, Margareta? 
Står här vid din dörr, kär som aldrig förr 
Men vågar inte ringa 
Pulsarna, de bränner så heta 
Känner du som jag, Margareta? 
Ingen annan vet om din hemlighet mer än jag 
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9. Videvisan 

Sov du lilla videung, 

än så är det vinter! 

Än så sova björk och ljung, 

ros och hyacinter. 

Än så är det långt till vår, 

innan rönn i blomma står. 

Sov du lilla vide, 

än så är det vinter. 

  

Solskens öga ser på dig, 

solskens famn dig vaggar. 

Snart blir grönt på skogens stig, 

och var blomma flaggar. 

Än en liten solskensbön: 

vide liten blir så grön. 

Solskens öga ser dig. 

Solskens famn dig vaggar. 
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10.  Börja om från början 

Börja om från början börja om på nytt 

Varförska man sörja tider som har flytt 

Ja mötte enflicka vi va så kära i varann 

Men efter en vecka löste hon våra band 

När jag tänker på den tiden får jag i ögat en tår 

Men folk de suger att tiden läker alla sår 

Kanske det stämmer men inte på mig 

Mitt hjärta det brinner, brinnerbara för dej. 

Börja om från början börja om på nytt 

Varför ska man sörja tider som har flytt 

Ja mötte en flicka vi va så kära i varann 

Men efter en vecka löste hon våra band 

Min mamma hon sade Albert du är för snäll 

Jag jobbade extra var eviga kväll 

Du sa du satt hemma och sydde kläder åtdin mor 

Men nu vet jag bättre du var på dans med min bror 

Börja om från början börja om på nytt 

Varför ska man sörja tider som har flytt 

Ja mötte en flicka vi va så kära i varann 

Men efter en vecka löste hon våra band 

Ja ja ja ja Men efter en vecka löste hon våra band 

Ja ja ja ja Men efter en vecka löste hon våra band 

Ja ja ja ja Men efter en vecka löste hon våra band 
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11. En del av mitt hjärta 

Vad gör du nu för tiden? 

Varför hör du aldrig av dig? 

Det var alldeles för längesen vi sågs 

Det var de första ord hon sa 

När vi sprang på varann 

Ute på stan tidigare idag 

Bor du kvar i samma tvåa? 

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 suddats 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 förund-

rad 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 suddats ut 

En del av mitt hjärta kommer alltid slå för 

dig 

En del av mitt hjärta kommer alltid slå för 

dig 

 

 

 

Jag har suttit med vänner på en stökig 

resturang 

Och kommit på mig själv vara nån annan-

stans 

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 dig 

Det finns känslor som aldrig tar slut 

Du ska veta att jag inte glömt 

Det finns bilder som aldrig suddats 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 suddats ut 

Jag har fått för mig att jag sett dig, jag har 

ropat ditt namn 

Jag har sprungit rakt fram mot en främ-

mande famn 

En del av mitt hjärta kommer alltid slå för dig 

(En del av mitt hjärta) 

Mm, en del av mitt hjärta kommer alltid slå 

för dig 

(En del av mitt hjärta) 

En del av mitt hjärta (en del av mitt hjärta) 

En del av mitt hjärta har alltid slått 

(En del av mitt hjärta) 

För dig, för dig 

En del av mitt hjärta 

En del av mitt hjärta 

En del av mitt hjärta 

En del av mitt hjärta 


