
Allsång med

Rydellarna



1. Nu är det dags för show och allsång
Text & musik: Martin Rydell

Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång

Nu är det dags - Vilket flax!

När dagen har vart mulen
och regnet duggat tätt

Säg kan man va en kul en
på nåt sätt?

Ja svårt att vara säker när inget roligt drar
Men frågan som man ställer har ett svar, alla dar!

Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång

Nu är det dags - Vilket flax!



Att sjunga det är roligt
och allsång det är lätt
och när det är soligt

känns det rätt
Och även om du säger att du ingen sångröst har
Får frågan som du ställer samma svar, alla dar!

Refr:
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång

Nu är det dags - Vilket flax!
Lalalalalalalalalalalal (höjning)

Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång
Nu är det dags för show och allsång

Nu är det dags - Vilket flax!



2. Ta mig till havet
Text & musik: Peter Lundblad

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



3. Dagny
Text & musik: Owe Thörnqvist

Inte visste vi vad kärlek var
Förr’n lilla Dagny kom till stan,

Nu sitter vi där och doppar skorporna
På Kafé Sjuan hela dan

Och alla så ropar vi i kör att:

Dagny, kom hit och spill,
Oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till.

Hör hur mitt hjärta sjunger trall dill dill.

Ljusbrun gick hon mellan våra bord,
Ja, hon var nästan alldeles svart,

Vi satt och tryckte på små kärleksord
Men liksom kom ej någon vart,

För så fort nå’n försökte skrek dom andra:

Dagny, . . . . .



Vi spelade på grammofonen där
Och titta’ snett uppå varann,

Wienerbröna, mazarinerna och
Sockerkakorna försvann

I fyra små feta killar som skrek:

Dagny, . . . . .

Ja allting hade kanske slutat bra
Om inte Dagny sagt en dag:

Hejsan älsklingar, nu bjuder jag
Och ni får ta vad ni vill ha.

Oj, oj, vad vi svällde upp på grund av:

Dagny, . . . . .

Hör hur mitt hjärta sjunger trall dill dill x2



4. Sånt är livet
Text: Stig Andersson. Musik: Bill Cook

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 den kärlek

Han svor var evig 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, det är just detta
När hjärtat svider, sjung, åh, 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



5. Stad i ljus
Text & musik: Py Bäckman

Min resa var mot solen, 
långt bortom alla slutna rum

Där allting är oändligt, 
och alla gränser har för evigt suddats ut

Jag ville se miraklet, 
och höra ord som föder liv

Bli buren av en styrka, 
som bara växer när jag anat mitt motiv

Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge mig liv, där allting föds på nytt

Och så när allt förändrats, 
när tiden inte längre finns

Så ser jag oss tillsammans, 
och då är resan slut

Det enda som vi minns



Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge mig liv, där allting föds på nytt

Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge, ge mig liv, där allting föds på nytt



6. E det det här du kallar kärlek
Text & musik: Lasse Holm

Jag kan inte längre existera normalt
Ena dan är ej den andra lik

Och jag har försökt att ignorera dig totalt
Även om jag vet du är unik

Känslorna som bränner är plågor för mig
Och ändå vill jag hålla dig kvar

Även om jag känner en längtan till dig
Frågar jag och kräver ett svar

Är det det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?)
Vill jag inte längre va med

Är det det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?)
Är det inte någon idé

Allting som du gör är koncentrerat till mig
Du har blivit någon sorts mani

Och jag har så lätt att fascineras av dig
Du är kärleks reguladetri



Känslorna som bränner är plågor för mig
Ändå vill jag hålla dig kvar

Även om jag känner en längtan till dig
Frågar jag och kräver ett svar

Är det det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?)
Vill jag inte längre va med

Är det det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?)
Är det inte någon idé

Och varje gång du ler, så händer det någonting
Jag bönar och jag ber, men inget under sker

Är det det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?)
Vill jag inte längre va’ med

Är det det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?)
Är det inte någon idé

Är det det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?)
Vill jag inte längre va’ med

Är det det här du vill?
Är det inte någon idé



7. Tusen & en natt
 Text & musik: Gert Lengstrand och Lars ”Dille” Diedricson

Bortom mörkret finns en evighet
Himlens alla stjärnor lyser upp i natten

Kanske att min dröm blir verklighet
För din kärlek går jag genom eld och vatten

Jag vill ha dig här hos mig, och alltid vara nära dig

Du finns i mina drömmar, tusen och en natt
Väcker mina känslor

Varje tidig gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek

Kan bli verklig, kan bli sann
Om du älskar mig i tusen och en natt

Som en tjuv om natten kommer du
Stjäl en kyss och tar det mesta av min kärlek

Utanför så är det mörkt ännu
När det ljusnar vill jag vara i din närhet

Jag vill vakna upp med dig och känna att du älskar mig



Du finns i mina drömmar, tusen och en natt
Väcker mina känslor

Varje tidig gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek

Kan bli verklig, kan bli sann
om du älskar mig i tusen och en natt

Skuggor som faller i den blåa skymningen
Får mig att längta efter kärlek och bara drömma

Jag kan aldrig glömma

Du finns i mina drömmar, tusen och en natt
Väcker mina känslor

Varje tidig gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek

Kan bli verklig, kan bli sann
om du älskar mig i tusen och en natt

för jag ska älska dig i tusen och en natt



8. En kväll i juni
 Text & musik: Lasse Berghagen

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 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



Så mindes han å sa;
Ja du skulle sett din mormor, hon va´ lika grann som du

där hon dansade i gräset likadant som du gör nu
Hennes hår var blekt av solen hennes 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



9. Michelangelo/Hooked on a feeling
 Text & musik: Bengt Palmers, Björn Skifs, Mark James

Har försökt att fånga bilden jag vill ha av dig
Fast bilderna är många har ingen av dom lyckats mej

Bilderna saknar ju skärpa och stil
Och gör inte rättvisa åt din profil

En tanke når mig långt ifrån
Jag slår mig ner vid min telefon

Michelangelo kan du svara på
Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen

Michelangelo men så svara då
Kan du komma hit och ta med stafflit och måla av min vän

I’m hooked on a feeling
I’m high on believing

That you’re in love with me
Lips as sweet as candy
It’s taste is on my mind
Girl, you got me thirsty
For another cup of wine



All the good love
When we’re all alone

Keep it up girl
Yeah, you turn me on

I’m hooked on a feeling
I’m high on believing

That you’re in love with me

Michelangelo men så svara då
Michelangelo men men men så svara då

Mi-i-i-i-ichelangelo men men men så svara då
Mi-i-i-i-ichelangelo men men men så svara då
Mi-i-i-i-ichelangelo men men men så svara då
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