
 
 

Textblad 1 

 
Så jag önskar du tände ett 
ljus 
T&M: Ulf Nomark 
 
Intro S/A 
Hai-ya, haa 
haa, haa 
Uuh 
(2 ggr första gången, 1 gång andra gången) 
 
Vers 1 (solo) 
 
Vers 2 (stämmor) 
Huh, huh 
Huh, huh-huh 
Ah 
 
Refr 
Önskar du tände ett ljus inom mig 
Huh, ahh 
Mörkret som jag bär på tycks inte förstå 
att nu är det jul igen  
 
Repris från början 
 
Höjning: 
Önskar du tände ett ljus… 
inom mig 
Huh, Ahh 
Mörkret som jag bär på tycks inte förstå 
att nu är det jul igen 
 
Outro 
(1 ggn) 

 
 
 
 

Someday at Christmastime 
T&M: Stevie Wonder 
 
Vers S/A Unis 
Someday at Christmas men won't be boys 
Playing with bombs like kids play with toys 
One warm December our hearts will see 
A world where men are free 
 
+T stämma 
Someday at Christmas there'll be no wars 
When we have learned what Christmas is for 
When we have found what life's really worth 
There'll be peace on earth 
 
Refr 
Someday all our dreams will  
come to be 
Someday in a world  
where men are free 
Maybe not in time  
for you and me 
But someday at Christmastime 
 
Alla unis 
Someday at Christmas we'll see a land 
With no hungry children, no empty hand 
One happy morning people will share 
Our world where people care 
 
+ T stämma 
Someday at Christmas there'll be no tears 
All men are equal and no men have fears 
One shining moment, one prayer away 
From our world today 
 
Refr 
 
Vers S/A Unis 
Someday at Christmas man will not fail 
Hate will be gone and love will prevail 
+T stämma 
Someday a new world that we can start 
With hope in every heart 
 
Refr 
 
Omtag stämmor 
Yes, someday at Christmastime 
Someday at Christmastime 
 
Slutet (unis) 
Someda----y  
at Chri---stmas time 
 
 
 



Vem vet? 
T&M: Ulf Nomark 
 
Alla unis 
Vem vet vart vindarna bär? 
Vem vet var kärleken är? 
Och vem vet vilket mirakel du bär på? 
Altar stämma 
Vem vet vad som ryms i en dröm? 
En diamant djupt i snön 
Ja vem vet vilket mirakel du bär på? 
 
Alt/sop unis 
Hon minns så väl orden 
hon hörde en natt 
Det kändes som änglar 
Det blev hennes skatt 
 
+ tenor stämma 
Men nu hör hon skratten 
Föraktet som tär 
”Hon har blivit galen 
Vem tror hon hon är?” 
 
Men orden finns där, ändå nära 
Hjärtat viskar ömt:   
 
Alla stämmor 
Vem vet vart vindarna bär…. 
 
Det känns inte nu, du tvivlar på allt 
December känns ensligt, tomt och kallt 
Du stänger din dörr och låser den väl 
Men något vill tina upp din själ 
Vem vet vart vindarna bär? 
Vem vet var kärleken är? 
Och vem vet vilket mirakel du bär på? 
 
S/A unis 
Du följer en stjärna 
Du inte kan nå 
+ tenor stämma 
Men den visar dig vägen 
som hjärtat vill gå 
 
Ja orden finns där, ändå nära 
Hjärtat viskar ömt  
 
Vem vet vart vindarna bär…. 
 
Det känns inte nu, du tvivlar på allt… 
 
Ja vem vet vilket mirakel du bär på? 
 
 
 
 

Mörkret måste ge vika 
T&M: Ulf Nomark 
 
Tänd ett ljus i frostig natt 
Mörkret måste ge vika 
Föga hjälper det väl alls 
att mot tomheten skrika? 
Snö skall falla i en värld 
som förut låg så kal 
Plötsligt dansar flingor ner 
Och täcker berg och dal 
Tänd ett ljus i frostig natt 
Mörkret måste ge vika 
 
Tänd en eld och värm dig varm 
Känn hur livet vänder 
Någon sitter här bredvid, 
värmer sina händer 
Delad glädje, delad sorg 
Livet rymmer allt 
Barnens skratt är liv och lek 
och aldrig blir det kallt 
Tänd en eld och värm dig varm 
Känn hur livet vänder 
 
Lev en dröm som bär en bön; 
Frid och fred över jorden 
Juletid och julefrid 
ruvar ömt på de orden  
Lev i natten, här är ro 
för alla och envar 
Njut av frihet, hopp och tro 
som ger vårt tvivel svar; 
Tänd ett ljus i frostig natt 
Mörkret måste ge vika 
 
Lev i natten, här är ro 
för alla och envar 
Njut av frihet, hopp och tro 
som ger vårt tvivel svar; 
Tänd ett ljus i frostig natt 
Mörkret måste ge vika 
Mörkret måste ge vika  
 


