
 
Övning 3 
 
 

Winter wonderland/ 
Don’t worry be happy 
T&M: Bobby McFerrin, Dick Smith och Felix Bernard 
 
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do 
Do-do-do-do-do-do-do 
Do-do-do-do-do 
 
Sleigh bells ring, are you listening,  
In the lane, snow is glistening 
A beautiful sight, 
We're happy tonight. 
Walking in a winter wonderland. 
 
Gone away is the bluebird, 
Here to stay is a new bird 
He sings a love song, 
As we go along, 
Walking in a winter wonderland. 
 
In the meadow we can build a snowman, 
Then pretend that he is Parson Brown 
He'll say: Are you married? 
We'll say: No man,  
But you can do the job 
When you're in town. 
 
Later on, we'll conspire, 
As we dream by the fire 
To face unafraid,  
The plans that we've made, 
Walking in a winter wonderland. 
 

Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do 
Do-do-do-do-do-do-do 
Do-do-do-do-do 
 
In the meadow we can build a snowman, 
And pretend that he's a circus clown 
We'll have lots of fun with mister snowman, 
Until the other kids knock him down. 
 
When it snows, ain't it thrilling, 
Though your nose gets a chilling 
We'll frolic and play, the Eskimo way, 
Walking in a winter wonderland. 
 
Here's a little song I wrote 
You might want to sing it note for note 
Don't worry, be happy 
 
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do 
Do-do-do-do-do-do-do 
Do-do-do-do-do 
 
 

It’s time to celebrate 
Text och musik: Ulf Nomark 
 
It's time to celebrate, it's time to celebrate 
It's time to celebrate, it's time to celebrate 
Every boy, every girl,  
this is Christmas time  
Let your heart sing for joy,  
love is all a-round  
It's time to celebrate, it's time to celebrate 
 

 
 
 
 
 



Julen är här 
T&M: Billy Butt 

 
Stjärnorna, faller i natten nu, 
himlarna sänker sig, ner över jorden. 
Och när stjärnans bloss,  
tänder sitt ljus hos oss, 
brinner en låga klar,i hela norden. 
 
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 varandras händer, 
när julen är här. 
 
Och jag vill, tända en stjärna till, 
den som har frusit och gått vill i världen 
För den som inte finns hos oss, 
tänder vi nu ett bloss. 
brinner en låga klar, kom hit, här är den. 
 
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… 
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Tomten jag vill ha en riktig 
jul 
 
Snön ligger tjock på gator och torg 
Julaftons morgon jag ska köpa mig en gran 
Människor springer om varandra 
Åh, det är jul i sta'n 
 
Istappar hänger ned från taket 
Det knastrar så skönt under mina skor 
Jag tror på tomten att han kommer hem 
dit där jag bor 
 
Tomten, jag vill ha en riktig jul 
En så'n som man har när man är liten 
Tomten, jag vill ha en riktig jul 
Väntan och hopp, vad man är nyfiken 
Tomten, jag vill ha en riktig jul 
En så'n som man har när man är liten 
Tomten, jag vill ha en riktig jul 
Jag vet att du inte gör mig besviken 
 
Tissel och tassel, pyssel och prassel 
Det pirrar i magen bakom stängda dörrar 
Goda lukter i hela huset 
Åh, och änglaspelet snurrar 
 
Stämsång och fackeltåg som lyser upp 
mörkret 
Bjällerklang och slädfärd under månens ljus 
Det är en riktig jul för mig 
Åh, och julefrid i alla hus 
 
Tomten, jag vill ha en riktig jul… 
 
 


