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EUPHORIA 
 

Why, why can’t this moment last forever more? 

Tonight, tonight eternety’s an open door. 

Don’t, don’t ever stop doing the things you do. 

Don’t go! In every breath I take I’m breathing you. 

 

Euphoria! Forever til’ the end of time. 

From now on only you and I,  

We’re going up-up-up-up-up-up 

Euphoria! An everlasting piece of art 

A beating love within my heart 

We’re going up-up-up-up-up-up 

 

We’re here.  

We’re all alone in our universe. 

We’re here.  

Where everything’s allowed and love comes first. 

Forever and ever and ever  

we’re sailing to infinity. 

We’re higher and higher and higher  

we’re reaching for divinety 

 

Euphoria! Forever til’ the end of time. 

From now on only you and I,  

We’re going up-up-up-up-up-up 

Euphoria! An everlasting piece of art 

A beating love within my heart 

We’re going up-up-up-up-up-up 

 

Forever. We’re sailing to infinity. 

Were higher. We’re reaching for divinity! 

 

Euphoria!  

Euphoria!  

We’re going up-up-up-up-up-up 

Euphoria! An everlasting piece of art 

A beating love within my heart 

We’re going up-up-up-up-up-up 

Euphoria!  

Euphoria! 

We’re going up-up-up-up-up-up 
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JAG LJUGER SÅ BRA 
 

Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra. 

Som jag sa när du ringde idag, Jag ljuger så bra. 

Å, jag ljuger så bra. 

 

Jag har bytt lås på hjärtats alla dörrar 

Sagt upp mitt hyreskontrakt 

Talat om för alla mina vänner 

Att sista kortet är lagt 

 

Å, går du om kring och tror jag är förtvivlad 

Och bara tänker på dig 

Och ångrar mig, ha! Det kan du glömma 

Om du vill veta om jag har slutat drömma 

Och sover lugnt i min säng 

Å, jag önskar du var här nu så att du kunde se 

Jag överlever utan dig 

 

Jag kan klara mig själv, kan gå ut varje kväll 

Komma hem när jag vill 

Se en skräckfilm och sen kan jag somna igen 

Utan dig tätt intill 

Har min tidning ifred och en säng som är bred 

Så bättre kan ingenting va 

Jag har allt jag vill ha som jag sa när du ringde idag 

Åh, jag ljuger så bra 

 

Du kanske tror jag ligger här och gråter 

Men baby där har du fel 

Mister du en står dig tusen åter 

Jag går och shoppar och dricker dyra drinkar 

Och jag tänker bara på mig 

 

Jag kan klara mig själv, kan gå ut varje kväll 

Komma hem när jag vill 

Se en skräckfilm och sen kan jag somna igen 

Utan dig tätt intill 

Har min tidning ifred och en säng som är bred 

Så bättre kan ingenting va 

 
Men ibland är det svårt att va stark  

Inte följa sitt hjärta 

Inte skicka nåt dumt SMS att jag saknar dig så 

 

Jag kan klara mig själv, kan gå ut varje kväll 

Komma hem när jag vill 

Se en skräckfilm och sen kan jag somna igen 

Utan dig tätt intill 

Har min tidning ifred och en säng som är bred 

Så bättre kan ingenting va 

Jag har allt jag vill ha som jag sa när du ringde idag 

Åh, jag ljuger så, jag ljuger så bra 
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LA DOLCE VITA 

 

Jag sitter ensam när showen är slut 

Då kommer känslan tillbaks 

Går ut i natten och himlen är blå 

Som den kan va after dark 

 

Jag vill ha fartfyllda, heta nätter 

Spänning och magi 

Jag är här, jag är nu jag är fri 

 

För jag vill leva La dolce vita 

Ja, jag vill leva La dolce vita 

Jag vill bada i champange min vän 

På resan genom gryningen 

Jag vill leva La dolce vita 

Ja, jag vill leva La dolce vita 

Ge mig och glamour  

Här där verkligheten bor 

Dolce vita, mon amour 

 

Det känns som livet har mera att ge 

Än bara ansvar och krav 

Jag önskar vi kunde dansa och le 

Ända tills natten blir dag 

Och leva livet i stadens vimmel 

Tänja varje gräns 

Jag är här, jag är nu, ja det känns 

 

För jag vill leva La dolce vita 

Ja, jag vill leva La dolce vita 

Jag vill bada i champange min vän 

På resan genom gryningen 

Jag vill leva La dolce vita 

Ja, jag vill leva La dolce vita 

Ge mig och glamour  

Här där verkligheten bor 

Dolce vita, mon amour 
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FÅNGAD AV EN STORMVIND 

 
Jag har aldrig slutat tro 

Att efter varje natt väntar gryningen 

Fast jag inte kan förstå 

Så finns det tid för skratt 

När jag börjar om ingen 

Känner doften från en stilla ocean 

Plötsligt står jag i en levande orkan 

 

Jag är fångad av en stormvind 

Fast för dig 

Ingenting kan hindra mig 

När det blåser i mitt hjärta 

Fångad av en stormvind 

Natt och dag 

Här finns bara du och jag 

Och det ljus som himlen lämnat kvar 

 

Det är dags att ge sig av 

Ty stunder som har flytt kommer aldrig mer 

Reser ut på öppet hav 

Där allting blir som nytt  

I den framtid som du ger 

Utan saknad lämnar jag min trygga hamn 

Fri men ändå bunden till en öppen famn 

 

Jag är fångad av en stormvind 

Fast för dig 

Ingenting kan hindra mig 

När det blåser i mitt hjärta 

Fångad av en stormvind 

Natt och dag  

Här finns bara du och jag 

Och det ljus som himlen lämnat kvar 

 

 

Vi går tillsammans, förenad av kärlekens band 

Min längtan vaknar när du ler och räcker mig din hand 

 
Jag är fångad av en stormvind 

Fångad av en stormvind 

Fast för dig 

Ingenting kan hindra mig 

När det blåser i mitt hjärta 

Fångad av en stormvind 

Natt och dag  

Här finns bara du och jag 

Och det ljus som himlen lämnat kvar 

 

Fångad av en stormvind 

 



5 SCHLAGERALLSÅNG MED FRIDA KNUTSSON OCH BÄSTA BANDET 

 

STAD I LJUS 

 
Min resa var mot solen 

Långt bort från alla slutna rum 

Där allting är oändligt 

Och alla gränser har förevigt 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 ända 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 
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BRA VIBRATIONER 
 

Var har du varit någonstans 

Jag vet ju att du fanns 

Innan jag fick se dig 

 

Visst fanns det andra i mitt liv 

Men mer än tidsfördriv 

Kunde ingen ge i mig 

 

Men idag känner jag något som jag aldrig känt 

Jag kan se, att det är, nåt som hänt 

 

Du ger mig bra vibrationer 

Varje gång du tar din hand i min 

Och varje gång du ler  

Så får jag bra vibrationer 

Som kan leda till nåt mycket mer 

Och jag tror att kärleken är på väg 

Med stora steg 

 

Vi möttes bara häromdan 

Men jag har blivit van 

Att ha dig i min närhet 

 

Fast du är mera än en vän 

Är det för tidigt än 

Att kalla det för kärlek 

 

Men vi har mycket kvar 

Vi har bara börjat nu 

Men i natt, vet jag att, det är du 

 

Du ger mig bra vibrationer 

Varje gång du tar din hand i min 

Och varje gång du ler  

Så får jag bra vibrationer 

Som kan leda till nåt mycket mer 

Och jag tror att kärleken är på väg 

Med stora steg 

 

Att det kan bli problem har jag fått lära mig 

Om jag är snabb att säga ja 

Men det är faktiskt ganska svårt att säga nej 

När det är dig jag vill ha 

 

Du ger mig bra vibrationer 

Varje gång du tar din hand i min 

Och varje gång du ler  

Så får jag bra vibrationer 

Som kan leda till nåt mycket mer 

Och jag tror att kärleken är på väg 

Med stora steg 
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DIGGILOO DIGGILEY 

 
Blixtar och dunder, magiska under 

Plötsligt en dag har det hänt 

Å vilken tur, (du är en lyckofigur) 

 

En dag i staden, (du gick där och tänkte) 

På esplanaden (då såg du nåt som blänkte) 

Det kändes som jag hade vingar 

Å vilken underbar dröm 

 

Diggiloo, diggiley, alla tittar på mig 

När jag går i mina gyllene skor 

Jag dansade omkring på gatan 

Och hela världen den log 

Diggiloo, diggiley, himlen öppnade sig 

Det är knappt man sina ögon tror 

Och jag börjar nästan sväva 

I min gyllene skor 

 

Jag har visioner, för miljoner 

Gyllene dojor för dig 

Och lyckan är gjord,  

(Säg mer vi tror på ditt ord) 

Tänk dig ett hinder, (det flyger vi över) 

Vingar på skorna (är allt vad vi behöver) 

Åh, jag kan bli vad jag önskar 

I min förtrollade värld 

 

Diggiloo, diggiley, alla tittar på mig 

När jag går i mina gyllene skor 

Jag dansade omkring på gatan 

Och hela världen den log 

Diggiloo, diggiley, himlen öppnade sig 

Det är knappt man sina ögon tror 

Och jag börjar nästan sväva 

I mina gyllene skor 

 

Det var en önskedröm men jag måste medge 

Att när jag vaknade vakna jag med glädje  

Jag en sång och en dansman,  

Åhhhhh, åhhhh 

 

Diggiloo, diggiley, alla tittar på mig 

När jag går i mina gyllene skor 

Jag dansade omkring på gatan 

Och hela världen den log 

Diggiloo, diggiley, himlen öppnade sig 

Det är knappt man sina ögon tror 

Och jag börjar nästan sväva 

I mina gyllene skor 
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FRÄMLING 
 

Främling, vad döljer du för mig 

I dina mörka ögon 

En svag nyans, av ljus nånstans 

Men ändå 

 

En främling, så känner jag för dig 

Jag ber dig, låt mig få veta 

Vem vill du vara,  

Kan du förklara det för mig 

 

Som Mona-Lisa har sitt leende 

Så gömmer också du en hemlighet 

Stjärnor jag ser dom 

Vill gärna ta ner en till dig 

Där bortom himlen finns en evighet 

Om du vill upptäcka den här med mig 

Ta första stegen och visa mig vägen i kväll 

En känsla och jag litar på den 

Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen 

 

Natten finns till för dig och mig 

Glöm det som är omkring oss 

Låt mig få komma, låt mig få vara 

Nära dig 

 

Som Mona-Lisa har sitt leende 

Så gömmer också du en hemlighet 

Stjärnor jag ser dom 

Vill gärna ta ner en till dig 

Där bortom himlen finns en evighet 

Om du vill upptäcka den här med mig 

Ta första stegen och visa mig vägen i kväll 

En känsla och jag litar på den 

Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen 
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MICHELANGELO 
 

Har försökt att fånga  

bilden jag vill ha av dig 

Fast bilderna är många  

har ingen av dom lyckats mig 

 

Bilderna saknar ju skärpa och stil 

Och gör inte rättvisa åt din profil 

En tanke slår mig långtifrån 

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 svar då! 

Kan du komma hit och ta med stafflit 

Och måla av min vän, wohooa 

 

Om han kunde visa 

hela världen hur du ler 

Så skulle Mona-Lisa  

be om att få plockas ner 

 

Du skulle ta hennes plats som legend 

Med fräknar på nästa blev du lika känd 

Så mästare nånstans ifrån 

Var snäll och svara i telefon 

 

Michelangelo! Kan du svara på 

Hur du gjorde dom alla tavlor som  

Blev historia sen 

Michelangelo! Men så svar då! 

Kan du komma hit och ta med stafflit 

Och måla av min vän, wohooa 

 

Du skulle ta hennes plats som legend 

Med fräknar på näsan blev du lika känd 

Så mästare nånstans ifrån 

Var snäll och svara i telefon 

 

Michelangelo! Men så svara då 

Michelangelo! Men, men, men så svara då 

 

Mi-mi-mi-mi-michelangelo!  

Men- men- men så svara då! 
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WATERLOO 
 

Jo, jo, 

Vid Waterloo Napoleon fick ge sig 

Men, men,  

Sitt öde kan man möta på så många skilda sätt 

Själv känner jag sen jag mött dig 

Historien upprepar sig 

 

 

Waterloo, jag är besegrad nu ger jag mig 

Waterloo, lova mig nöjet att älska dig 

Waterloo, allting känns rätt och det är min tro 

Waterloo, du är mitt öde mitt Waterloo 

Wa-wa-wa-wa-Waterloo, du är mitt öde mitt Waterloo 

 

Jo, jo 

Man värjer sig och fäktas i det längsta 

Men, men 

Mot känslor kämpar gudarna förjävels har man sagt 

Det är som jag hörde en sång 

Jag tror det är kärlek på gång 

Waterloo, Så har man funnit sin överman 

Waterloo, Mäktig och väldig och stark är han 

Waterloo, Allting känns rätt och det är min tro 

Waterloo, Du är mitt öde mitt Waterloo 

Wa-wa-wa-wa-Waterloo, du är mitt öde mitt Waterloo 

 

Det är som jag hörde en sång 

Jag tror det är kärlek på gång 

 

Waterloo, allting känns rätt och det är min tro 

Waterloo, du är mitt öde mitt Waterloo 

Wa-wa-wa-wa-Waterloo, du är mitt öde mitt Waterloo 
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DET BÖRJAR VERKA KÄRLEK BANNE MIG 
 

I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna,  

när dom skulle ha ett party. 

Sen satt jag en hel kväll och konverserade  

med din mamma och var artig. 

 

Det börjar verka kärlek banne mig!  

Sånt som man ser på bio tänka sig 

Jag är väl misstänksam, men tanken sticker fram 

Men för all del, jag kan ha fel. 

 

I går så gick jag med dig på en snyftare  

fast jag bara gillar pang-pang 

Å sen satt jag och hörde på en stråkkvartett,  

jag som bara gillar dang-dang. 

 

Det börjar verka kärlek banne mig!  

Sånt där som står i böcker tänka sig 

Jag fattar ingenting, jag är väl lite ding. 

Men för all del, jag kan ha fel. 

 

I morse sjöng jag när jag borsta tänderna  

och sen fick jag arbetsdille 

Sen ringde jag till dig om inte nånting alls,  

bara för jag plötsligt ville 

 

Det börjar verka kärlek banne mig!  

Sånt där som händer andra, tänka sig! 

Det mesta pekar på att jag är kär och så! 

Men för all del, jag kan ha fel! 

 

Jag kan ha fel! 

 


