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Du är den ende 
 

Du är den ende som hemligen ser mig 
Fast ingen har talat, du vet vad jag ber dig 
Min längtan är bara du 
Blott du mig ger ett enda litet ord är jag din 

Du är den ende jag aldrig kan glömma 
Din mun, dina ögon, din lugnande stämma 
Och därför jag ber dig nu 
Blott du mig ger ett enda litet ord är jag din 

Ingen som du, fast du hör till en annan 
Skänker mig kärlek, hos dig vill jag stanna! 
Mitt öde det är att bli din, i min fantasi 
Del av den värld som är din 

Du är den ende som får mig att drömma 
Den ende som anar vad tårarna gömma 
Min längtan är bara du 
Om blott du ger ett enda litet ord är jag din 

Du är den ende jag aldrig kan glömma 
Din mun, dina ögon, din lugnande stämma 
Och därför jag ber dig nu 
Blott du mig ger ett enda litet ord är jag din  

Ingen som du, fast du hör till en annan 
Skänker mig kärlek, hos dig vill jag stanna 
Mitt öde det är att bli din, i min fantasi 
Del av den värld som är din 

 

Lill Lindfors 
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Utan dina andetag 
 

Jag vet att du sover 
Känner värmen från din hud 
Bara lukten gör mig svag 
Men jag vågar inte väcka dig nu 

Jag skulle ge dig 
Allting du pekar på 
Men bara när du inte hör 
Vågar jag säga så 

Jag kan inte ens gå 
Utan din luft i mina lungor 
Jag kan inte ens stå 
När du inte ser på 
Och genomskinlig grå 
Blir jag 
Utan dina andetag 

Min klocka har stannat 
Under dina ögonlock 
Fladdrar drömmarna förbi 
Inuti är du fjäderlätt och vit 

Och utan ett ljud 
Mitt hjärta i din hand 
Har jag tappat bort mitt språk 
Det fastnar i ditt hår 

Jag kan inte ens gå 
Utan din luft i mina lungor 
Jag kan inte ens stå 
När du inte ser på 
Och färglös som en tår 
Blir jag 
Utan dina andetag 

Jag kan inte ens gå 
Utan din luft i mina lungor 
Jag kan inte ens stå 
Om du inte ser på 
Och genomskinlig grå 
Vad vore jag 
Utan dina andetag 
Vad vore jag 
Utan dina andetag 

 

Gruppen Kent 
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Om tårar vore guld 
 

Fåglarna sjunger, blommor slår ut 
Allt är sig likt som det varit förut 
Men du är ej här, fast jag minns dig ännu 
Kan inte glömma, jag var ju din fru 

Vad man kan sakna någon ändå! 
Stunder av lycka tänker jag på 
Hur kan en saga så vacker som vår  
Plötsligt ta slut efter så många år? 

Jag skulle äga miljoner om tårar var guld 
Jag kan aldrig glömma dig 
Ett litet gräl blev vårt avsked, det var nog min skuld 
Jag blir aldrig kär igen 
Jag skulle äga miljoner om tårar var guld 
Nu är jag bara en vän 

Finns det nån mening med allt som var? 
Frågan jag ställer får inget svar 
Varför var ödet så hårt mot oss två? 
Allt blev förändrat när jag såg dig gå 

Jag skulle äga miljoner om tårar var guld 
Jag kan aldrig glömma dig 
Ett litet gräl blev vårt avsked, det var nog min 
skuld 
Jag blir aldrig kär igen 
Jag skulle äga miljoner om tårar var guld 
Nu är jag bara en vän 
 

Agnetha Fältskog 
(som är en av tjejerna i ABBA) 
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Kärleken förde oss samman 
 

Solen står högt över fälten 
Vinden går lojt genom säden 
Värmen vilar och väntar 
Det susar och söver i träden 

Idag är det bara du och jag 
Idag är det bara vi två 
Du är min och jag är din 
Och kärleken förde oss samman 

Hör du hur klockorna ringer 
Tid att ta ännu ett steg 
Min ring glimmar på ditt finger 
En kyss och sen börjar vår väg 

Idag är det bara du och jag 
Idag är det bara vi två 
Du är min och jag är din 
Och kärleken förde oss samman 

En man, en kvinna 
Har sin egen värld 
För sällskap, för stöd 
Och för glädjen att va här 

Ta min hand så följer vi vägen 
Genom regn och sol är jag din 
Vi tar med oss den gyllene regeln 
Och förs fram av en viskande vind 

Idag är det bara du och jag 
Idag är det bara vi två 
Du är min och jag är din 
Och kärleken förde oss samman 
 

Text och musik 

Ulf Lundell 
(här sjunger bandet Vikingarna) 
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ABBA 

Agnetha, Björn, Benny och Annifrid 

 

 

 
Ring, ring 
 

Tyst och död är telefon 
Står där nästan som ett hån 
Inte ringer du 
och säger "Älskling" nu som du gjorde 
Allting är så tyst mot förr 
Ingen knackar på min dörr 
Det som lockat mig frestar inte, nej,  
som det borde 

 
Inget roar mig just nu 
Ingen annan bara du, åh 
 
Ring, ring, bara du slog en signal 
Ring, ring, tystnaden är så total 
Ring, ring, skingra den oron som mal 
Om jag fick en signal, tog jag ett språng 
Hjärtat gjorde en volt, ding-dong bing-bong 
Om du ring, ring, ringde en endaste gång 
Om du ring, ring, ringde en endaste gång 
 
Att en telefon kan va' 
Lika tyst varenda dag 
Om det vore så, det var nåt fel ändå, men dessvärre 
Om den bara sa ett knyst 
Om den inte blott var tyst 
Om jag fick nån lön för nån enda bön av vår Herre! 
 
Inget roar mig just nu 
Ingen annan bara du, åh 
 
Ring, ring, bara du slog en signal 
Ring, ring, tystnaden är så total 
Ring, ring, skingra den oron som mal 
Om jag fick en signal, tog jag ett språng 
Hjärtat gjorde en volt, ding-dong bing-bong 
Om du ring, ring, ringde en endaste gång 
Om du ring, ring, ringde en endaste gång 
 
Om du ring, ring, ringde en endaste gång 
Om du ring, ring, ringde en endaste gång 
Om du ring, ring, ringde en endaste gång 
Om du ring, ring... 
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Jag vill ha 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. 

 
 

Från albumet Undringar 
Ted Gärdestad 

 
 


