
Julsångmys med RTP

So this is Christmas Alt/bas Sop/ten War is over 
And what have you done? If you want it
Another year over War is over
And a new one just begun Now

And so this is Christmas Sop/ten Alt/bas War is over 
I hope you have fun If you want it
The near and the dear ones War is over 
The old and the young Now

A very Merry Christmas Alla melodi x 2
And a Happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Julen är här
Och lyser frid på jorden
Glädjen är stor
I ett barns klara ögon bor den
Julen är här
I våra mörka länder
Kom låt oss ta varandra händer
När julen är här

Ge oss av den frid som rår
I stjärnornas förunderliga hem
Led oss på den väg vi går
Så att vi hittar hem till den



Julen är här
Och lyser frid på jorden
Glädjen är stor
I ett barns klara ögon bor den
Julen är här
I våra mörka länder
Kom låt oss ta varandra händer
När julen är här

I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten
And children listen
To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

Jag såg mamma kyssa tomten jag
Tänk om våran pappa kommit då?
Jag hade gömt mig i en vrå
För att titta lite på
Ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få

Och då fick tomten mammas klapp och kyss
Sedan sa hon, "Åh, vad du är bra!
Nej ingen ser att det är du
Men jag såg att det var
Tomten mamma kysste i går kväll

Lyssna på vers 2...



JULSTRESS

Alla: Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar fram,

S: nej det var inte sant och det var inte sant, för däremellan kommer 

B: bondens lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade han som

A: Söderström, fru Söderström, fru Söderström, fru Söderström och lilla 
Mamsell

S: Anders, han var en hurtiger dräng, flitiger som en

A: tjuv och tjuv det ska du heta för du stal min lilla 

B: räv som raskar över isen, räv som raskar över isen, får vi lov, får vi 
lov att sjunga

A: Anders Petters stuga står i ljusan låga, alla ljusen brinna,

S: då ha vi ljus, här i vårt hus, julen är kommen, hopp, tralala,

B: nej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss

S: spela fiolioliolej, vi kan spela basfiol och 

A: lunka på, lunka på, vi har långan väg och

B: viljen I veta och viljen I förstå

A: hur flickorna de små uti ringen de

B: skära, skära havre 

S: med mycket möda och stort besvär.

A: Ritsch, ratsch, filibombombom, filibombombom, fili

S: dunk dunk dunk dunk dunk dunk

B: kom, lilla flicka, valsa med mig, valsa med mig, valsa med mig, valsa 
med mig.

S: Hopp, gosse, då, mej ska du få, men säj, var har du



A: sju vackra gossar i en ring, sju vackra gossar i en ring

B: å jänta å ja, å jänta å ja,

A: vi ska dansa tills solen rinner opp,

S: ha, ha, ha, nu går det så bra, 

Alla: men tidigt en måndagsmorgon

Alla: då är glada julen slut slut slut och därefter får vi fasta. Tjo!


