VÄLKOMMEN VÅREN
Himlen är så jätteblå
solen den lyser där på
Av med strumpor och med skor
vi springer ut där blommorna bor!
Sen dansar vi i solens sken
med våra bara ben..
Välkommen våren, välkommen igen
Du gör alla mänskor glada
Sprider ditt ljus över jorden igen
Du väcker liv i det som förr verkat dött
Du väcker liv i det som var dött.
Träden grönskar mer och mer
blommorna blir fler och fler
Fågelungar tittar ut
och vintern den är helt tydligt slut
Sen dansar vi i solens sken
med våra bara ben..
Välkommen våren, välkommen igen
Du gör alla mänskor glada
Sprider ditt ljus över jorden igen
Du väcker liv i det som förr verkat dött
Du väcker liv i det som var dött.
Välkommen våren!
Välkommen våren, välkommen igen
Du gör alla mänskor glada
Sprider ditt ljus över jorden igen
Du väcker det som förr verkat dött
Du väcker liv i det som var dött.
Du väcker det som förr verkat dött.
Du väcker liv i det som var dött.
VAD ÄR DET SOM HÄNDER?
Vad är det som händer inom mig?
Det pirrar så, från topp till tå
Hela jag vill bara skratta och le
Jag försöker känna efter hur det känns
Är det kallt, eller är det nåt som bränns?
Och plötsligt vet jag säkert vad de´ e´
Jo, det känns som om allting vaknar till
Solen tittar fram mer och mer
Och nu kan jag bara inte sitta still
Hoppa, dansa, skratta, sjunga jag vill
Det är vår igen – alla knoppar brister ut

Det är vår igen – vintern har nu tagit slut
Solen smälter bort den snö som finns kvar
Lockar fram den allra bästa sidan som jag i mig har
Nu vet jag vad som händer inom mig
När det pirrar så, från topp till tå
Jag är tacksam för det liv som jag fått
Och jag hör hur en trast drillar högt för mig
Ser hur sippor i backen öppnar sig
Allting ledsamt blåser vindarna bort
För, det känns som om allting vaknar till
Solen tittar fram mer och mer
Och nu kan jag bara inte sitta still
Hoppa, dansa, skratta, sjunga jag vill
Det är vår igen – alla knoppar brister ut
Det är vår igen – vintern har nu tagit slut
Solen smälter bort den snö som finns kvar
Lockar fram den allra bästa sidan som jag i mig har
Det är vår igen – alla knoppar brister ut
Det är vår igen – vintern har nu tagit slut
Solen smälter bort den snö som finns kvar
Lockar fram den allra bästa sidan som jag i mig har
Lockar fram den allra bästa sidan som jag i mig har

VÅRENS MELODI
När våren kommer hit på nytt
Så vaknar allting till
Alla barn som in i husen flytt
Kan inte sitta still
Och solen stannar uppe
Längre för varje dag
Och nu tar vi i av glädje i ett
vårskrik du och jag
O-e-o-e-o
O-e-o-e-o
O-e-o-e-o
O-e-o-e-o

–
–
–
–

det är vårens melodi
å jag känner mig så fri
man blir lycklig inuti
jag kan inte låta bli…

Nu ska allting börja om
Alla blommor ska slå ut
Man kan höra våren ropa – Kom!
Nu är vintern slut!
Allt brister ut i jubel
På marker och i skog
Och det känns i hela kroppen att vi
inte kan få nog

O-e-o-e-o
O-e-o-e-o
O-e-o-e-o
O-e-o-e-o

–
–
–
–

det är vårens melodi
å jag känner mig så fri
man blir lycklig inuti
jag kan inte låta bli…

O-e-o-e-o
O-e-o-e-o
O-e-o-e-o
O-e-o-e-o

–
–
–
–

det är vårens melodi
å jag känner mig så fri
man blir lycklig inuti
jag kan inte låta bli…

DRIPPELIDRAPP
Drippelidroppelidrippelidrapp (x3)
På vår furstutrapp droppar en isetapp.
Den kan inte hänga kvar.
När solens strålar mot den far.
Värmen smälter is och snö.
Och kvar blir massa slask och tö,
men under sörjan där blir marken grön!
BLOMMORNAS SPRÅK
Se på ängens alla blommor
så ljuvligt doftande dom stå
En kaskad av form och färger
Jag önskar du kunde dom få!
Jag ville så gärna plocka en bukett
men att plocka rätt blommor
det är inte lätt
För blommorna har ju ett eget språk
de kan visa på kärlek men också betyda förlåt
Se på ängens alla blommor
så ljuvligt doftande dom stå
En kaskad av form och färger
Jag önskar du kunde dom få!
Jag ville så gärna plocka en bukett
men att plocka rätt blommor
det är inte lätt
För tänk om de blommor jag ger till dig
säger något som får dig att bli lite sur på mig
//:Mörkrött betyder jag saknar dig så
Blå att jag alltid vid din sida ska stå
Gul, du är solen, orange står för vänskap
och lila jag tror på dig!://
Se på ängens alla blommor
så ljuvligt doftande dom stå
En kaskad av form och färger
Jag önskar du kunde dom få!
Jag ville så gärna plocka en bukett

men att plocka rätt blommor
det är inte lätt
Så jag plockar en blomma av varje sort
och jag hoppas att jag inte glömmer nå´n bort
Plockar en röd och en gul och en blå
Lila, orange och en med prickar på det får gå
Hoppas jag gör allt rätt, så får du en blombukett!
SOMMAR IGEN
Vattnet ligger spegelblankt, solen gassar på
Fågelsången överallt, sämre kan man må
Tänk, vad bra man kan få ha – en vanlig sommarda´
Nu är det sommar, sommar igen
Det kommer bli härligt, det har jag på känn – wow
Göra vad man vill och stanna uppe en stund till
Nu är det sommar, härlig sommar igen
Vi ror ut med vår eka till en liten ö
Vita gäss i vågorna, på vår lilla sjö
Tänk, vad bra man kan få ha – en vanlig sommarda´
Nu är det sommar, sommar igen
Det kommer bli härligt, det har jag på känn – wow
Göra vad man vill och stanna uppe en stund till
Nu är det sommar, härlig sommar igen
På en brygga, sitter vi
I solnedgången, jag känner mig så fri
Nu är det sommar, sommar igen
Det kommer bli härligt, det har jag på känn – wow
Göra vad man vill och stanna uppe en stund till
Nu är det sommar, härlig sommar igen
NÄR SOMMAREN ÄR HÄR
Wow, Wow, Wow
//:Wow, vi sjunger ut vår sång
Wow, för sommar´n ska bli lång
Wow, va´ ledig varje dag
Wow, det vill vi va´
Vi ska bada och sola var dag
När sommaren är här
Sova länge och ha det så bra
När sommaren är här
Ha det kul tillsammans du och jag
När sommaren är här!

Vi ska bada varje dag
När sommaren är här
Sola länge, ha det bra
När sommaren är här
Ha det roligt du och jag
När sommaren är här!://
Vi ska bada sola, sova länge ha det bra
Bara va´ tillsammans, du och jag!
Wow, wow
Wow,
Wow,
Wow,
Wow,

vi sjunger ut vår sång
för sommar´n ska bli lång
va´ ledig varje dag
det vill vi va´, det vill vi va´, det vill vi ha!

ONCE AGAIN
Once again the summer´s here
I can see it everywhere
the sky is blue for me and you
The sun is shining too
In the water we can play
every sunny day
in the treetops birds will sing
Joy to all of us they will bring
Oh, what a feeling
I have inside
I´m so happy that I´m alive (I´m alive)
To smell the flowers ´round me
And watch their time to grow
No one can ever take that away from me
I can see the whole creature and the nature smile
Once again the summer´s here
I can see it everywhere
the sky is blue for me and you
The sun is shining too
In the water we can play
every sunny day
in the treetops birds will sing
Joy to all of us they will bring
And if some stormy weather´s trying to spoil my day
I still be happy and I will say
Once again the summer´s here
I can see it everywhere

the sky is blue for me and you
The sun is shining too
In the water we can play
every sunny day
in the treetops birds will sing
Joy to all of us they will bring
SOMMAR
//:När värmen kommer till vårt land
och vintern släpper sina band.
När solens strålar lyser på,
bruna ben och solblekt hår.
Då binder jag en blomsterkrans
av blommor som på ängen fanns.
Sen dansar jag i solens sken
Fast klockan den är sen!
För när solens strålar tidigt går opp,
vattnets vågor svalkar min kropp.
Hur skulle jag då kunna sitta still?
Springa runt i gräset då jag vill!
Då är det: Sommar
Det är: Sommar
Det är: Sommar
Det är sola och bada, alla är glada
Sommar
Det är: Sommar
Det är: Sommar
Det är sola och bada, alla är glada://
sola och bada, alla är glada
sola och bada, alla är glada
Sommar!
BADA O SOLA
//:Bada - och sola
Det enda vi vill göra
Varje dag när solen
Skiner - på stranden,
vi lägger oss i sanden
Skönt att bara ta det lugnt://
Nu så kommer sommarlovet med en väldig fart
Vi har jobbat vårterminen ut och nu är allting klart
Så det enda vi ska tänka på i många veckor än, är:
”Nu njuter vi av sommaren, det andra tar vi sen!”
För vi vill bada - och sola
Det enda vi vill göra
Varje dag när solen
Skiner - på stranden,

vi lägger oss i sanden
Skönt att bara ta det lugnt
Vi har pluggat färdigt och vårt skolår det är slut
Vi har sommarlovs-avslutning nu, snart kan vi springa ut
Och nu vill vi bara lata oss i många, många da´r
Så vi solar och vi badar, ligger sist på stranden kvar
För vi vill bada - och sola
Det enda vi vill göra
Varje dag när solen
Skiner - på stranden,
vi lägger oss i sanden
Skönt att bara ta det lugnt
Åh, bada - och sola
Det enda vi vill göra
Varje dag när solen
Skiner - på stranden,
vi lägger oss i sanden
Skönt att bara ta det lugnt
ÄNTLIGEN SOMMAR!
Dagar, veckor, tiden går
likt månader och år
Höst och vinter blir till vår
med grönska i vart snår
Nu är det nå´t som vaknat,
någonting vi saknat,
vad är det vi längtat efter så?
Nu är det äntligen sommar,
som kommit hit till oss.
Fylld med ljus och värme
och ledighet förstås
Nu är det äntligen sommar
som vi längtat efter dig
Att vara fri och slippa kraven
känns nu helt okej!
Hösten den var lång och svår
och vintern likaså
Fingrarna blev fruset blå
tills våren knacka på.
Nu är det nå´t som vaknat,
någonting vi saknat,
vad är det vi längtat efter så?
Nu är det äntligen sommar,
som kommit hit till oss.

Fylld med ljus och värme
och ledighet förstås
Nu är det äntligen sommar
som vi längtat efter dig
Att vara fri och slippa kraven
känns nu helt okej!
Nu står vi vid längtans mål,
äntligen vårt sommarlov!
Tiden den får sakta in för sommaren är min!
Nu är det äntligen sommar,
som kommit hit till oss.
Fylld med ljus och värme
och ledighet förstås
Nu är det äntligen sommar
som vi längtat efter dig
Att vara fri och slippa kraven
känns nu helt okej!
Att vara fri och slippa kraven känns nu helt okej!
VI VILL VA´ LEDIGA PÅ SOMMAREN
Vi vill va´ lediga på sommaren
När allt det vackra börjar om igen
Solen lyser varm, allt blir jättegrönt och skönt
Då kan vi va´ tillsammans, du och ja´
Och springa ner till stranden varje da´
Bada i det blå, tillsammans vi två – wow
Vilken härlig tid som ligger framför oss
Känslorna jag känner vill jag bara släppa loss
När jag ser på dig ler du emot mig
Och jag tror att sommar´n blir den bästa i mitt liv
Vi vill va´ lediga på sommaren
När allt det vackra börjar om igen
Solen lyser varm, allt blir jättegrönt och skönt
Då kan vi va´ tillsammans, du och ja´
Och springa ner till stranden varje da´
Bada i det blå, tillsammans vi två – wow
Vilken härlig tid som ligger framför oss
Känslorna jag känner vill jag bara släppa loss
När jag ser på dig ler du emot mig
Och jag tror att sommar´n blir den bästa i mitt liv
Vi vill va´ lediga på sommaren
När allt det vackra börjar om igen
Solen lyser varm, allt blir jättegrönt och skönt
Då kan vi va´ tillsammans, du och ja´

Och springa ner till stranden varje da´
Bada i det blå, tillsammans vi två – wow
Tänk vad härligt det ska bli
Sommaren är äntligen här
Vi vill va´ lediga på sommaren (ah-ah-ah)
När allt det vackra börjar om igen (ah-ah-ah)
Solen lyser varm, allt blir jättegrönt och skönt
Då kan vi va´ tillsammans, du och ja´ (ah-ah-ah)
Och springa ner till stranden varje da´ (ah-ah-ah)
Bada i det blå, tillsammans vi två – wow

