
DaviD Grey (This Years Love)

If you love me got to know for sure
Cause’ it takes something more this time
Then sweet, sweet lies, oh now
Before I open up my arms and fall losing all control
Every dream inside my soul
When you kiss me on that midnight street
Sweep me off my feet
Singin’ ain’t this life so sweet?
...
Cuz’ whose to worry if our hearts get torn

Blue Oyster Cult (Dominance And Submission)

Put me in the backseat, and they took me for a ride
Yeah, the radio was on, can’t you dig the locomotion
Kingdoms of the radio, 45 RPM. Too much revolution then.

teD GärDestaD (Helt Nära Dej)

Du betydde inte allt, men det blåste aldrig kallt.

CynDi lauper (All through the night)

...the stray cat sings crying,
the stray cat sings back.
...They have forgotten what by day they lack

BeaCh BOys (God Only Knows)

I may not always love you, 
but long as there are stars above you.

Gene De paul, DOn raye & Gus Kahn
(Love Me Or Leave Me)

You don’t know how hearts burn
For love that can not live yet never dies
....
Until you’ve faced each dawn with sleepless eyes

eltOn JOhn (Tiny Dancer)

Turning back
she just laughs
the boulevard is not that bad

pavement (Golden Soundz)

So drunk in the August sun
And you’re the kind of girl I like
because you’re empty and I’m empty

BOB Dylan (Mississippi)

Walking through the leaves
falling from the trees

håKan hellström (Det Är Så Jag Säger Det)

Så säg som det är
för den här gången
krävs det mer
innan jag öppnar armarna
förlorar mig
och känslorna faller fritt
på midnattsgatorna

För vem skulle bry sig
om våra hjärtan blev förstörda?

håKan hellström (En Midsommarnattsdröm)

Satte mig i baksätet och tog mig på en tur.
Radion var på.
Kan du digga det är locomotion, för mycket revolution

håKan hellström (En Midsommarnattsdröm)

Du betydde inte allt, men det blåste aldrig kallt.

håKan hellström  (Mitt Gullbergs Kaj Paradis)

Bortsprungna katter ropar,
bortsprungna katter ropar tillbaks
…
De har glömt allt de saknar på da’n!

håKan hellström (Gårdakvarnar Och Skit)

Det kommer kanske inte alltid vara vi två, 
bara så länge det finns stjärnor över oss.

håKan hellström
(Brännö Serenad)

Och vad vet du om när hjärtat kan bränna
För kärlek som aldrig kan dö men inte heller leva
…
Förrän du mött varje morgon med sömnlösa ögon

håKan hellström (Det Är Så Jag Säger Det)

Jag vänder om
hon bara ler
allén är inte så dålig ändå

håKan hellström (Minnen Av Aprilhimlen)

Du var full och jag var full I aprilsolen
Du är den sortens flicka jag gillar
För du är tom och jag är tom

håKan hellström (Rockenroll, Blåa Ögon – Igen)

Jag går genom löven
som faller ifrån träden

H å K A N  H E L L S T R Ö M S 

t e x t s t ö l D e r



feeling like a stranger
nobody sees”

the WaterBOys
You travelled out in the world for years, 
while I just stayed in my room
(The Whole Of The Moon)

the Jam (Town Called Malice)
Stop dreamin’ of the quiet life
Cause it’s one we’ll never know
....
Stop stop apologising
For the thing you’ve never done
(Town Called Malice)

tOm petty (American Girl)
God it’s so painful when something that’s so close
Is still so far out of reach

lOu reeD (New York Telephone Conversation)
For i know that this night is will kill me
If i can’t be with you

BOB Dylan (The Ugliest Girl In The World)
The woman that I love she got a hook in her nose
her eyebrows meet, she wears second hand clothes
She speaks with a stutter and she walks with a hop
I don’t know why I love her but I just can’t stop
...
I’m in love with the ugliest girl in the world

BOB Dylan (“As I Went Out One Morning” , 1967)
”I offered her my hand
she took me by the arm
i knew that very instance
she meant to do me harm”

“I will secretly accept you
and together we’ll fly south”

arlO Guthrie (Coming Into Los Angeles)
Don’t touch my bags if you please / Mister customs man

nat KinG COle
“There goes my heart, there goes the one I love
There goes the girl I wasn’t worthy of

There goes my happiness, it couldn’t be
There goes somebody else instead of me

Goodbye romance, it couldn’t last somehow
I had my chance but it’s all over now

I never thought that she could pass me by
There goes my heart and here am I”

känner mig som en främling
ingen ser, ingen ser längre

håKan hellström
Du har vart ute i världen i flera år
 medan jag stannat på mitt rum och sett dagarna gå
(Uppsnärjd I Det Blå)

håKan hellström (Kom Igen Lena)
Sluta drömma om det ljuva livet
Du kommer aldrig vara med om det

Och be aldrig mer om ursäkt
För sakerna du aldrig gjorde

håKan hellström (Kom Igen Lena)
åh Gud det gör så ont att
 nått så nära kan vara så bort

håKan hellström (Klubbland)
Denna natten kommer döda mig
Om jag inte få vara med dig

håKan hellström (Den Fulaste Flickan I Världen)
Du vet, hon har skeva framtänder
och hon går som en studsande boll
hennes ögon svänger åt olika håll
folk vänder sig om
för hennes panna är så blek
och näsan e sne
och jag rår inte för det
men jag är kär i den fulaste flickan i världen

håKan hellström (”Jag Har Varit I Alla Städer)
”Jag erbjöd någon handen, det är 93
hon sa “jag tar den i hemlighet, 
och tillsammans, flyger vi söderut”
Men jag visste från den stunden att 
hon skulle dra ner mig med tiden...”

håKan hellström (”Jag Har Varit I Alla Städer)
”snälla rör inte min väska...
Tulltjänstemannen såg på mig och jag såg på han...”

håKan hellström
”där går mitt hjärta, mitt hjärta
där går den jag älskar.
där går flickan jag inte var vääärd
ooohooh

och där går lyckan, lyckan
som aldrig kunde bli
där går nån annan istället för dig
där går nån annan än vi

adjö romans, adjö romans,  de kunde de inte vara
hur det nu kom sig,  du hade din chans
men det är över nu, det är över nu”



COrnelis vreesWiJK (“Visa till Veronica”, 1972)
”Allt är bedrägeri, men det struntar jag i, för att du har så 
mjuka läppar”

CanneD heat
”We might even leave the USA/Cause there’s a brand new 
game and don’t i wanna play”

mOrrissey (“Everyday Is Like Sunday”, 1988)
“Come, Come, Come - nuclear bomb”

mOrrissey (“Disappointed”, 1988)
“Young girl one day we really will be old.
 But the thing is I love you now.”

the smiths (“William it was really nothing”, 1984)
“And everybody”s got to live their lives and God knows 
I”ve got to live mine.”

melODier

När Jag Ser Framåt – Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber)

Uppsnärjd I Det Blå – I Think We’re Alone Now (Tommy 
James & The Shondells)

En Midsommarnattsdröm/Zigenarliv Dreamin – Going Up 
The Country (Canned Heat)

Känn Ingen Sorg För Mig Göteborg – Sonic Bridge Theme

En Vän Med En Bil – I Want You (Bob Dylan)

Det Är Så Jag Säger Det – Opus 40 (Mercury Rev)

Brännö Serenad – My Love Is Your Love (Isley Brothers)

Nu Kan Du Få Mig Så Lätt – Desperado (Johnny Cash Bl. a)

Kär I En Ängel – You Angel You (Bob Dylan) / Beast of Bur-
den (Rolling Stones)

Här Kommer Lyckan För Hundar Som Oss – Son of St. 
Jacob’s (Broder Daniel)

Dem Fyra årstiderna – Bankrobber / Rudie Can’t Fail (The 
Clash)

håKan hellström (“Kom igen Lena”, 2002)

“... allt är falskt och bedrägeri, men det struntar jag i, för 
vi dansar och du har så mjuka läppar”

håKan hellström
“Vi kanske till och med, lämna Sverige/För det är ett nytt 
spel och jag vill inte vara med”

håKan hellström (Atombomb, 2000)
“Kom, kom atombomb

håKan hellström (“Uppsnärjd i det blå”, 2000)
“En dag kommer jag och du att verkligen bli gamla
Men jag älskar dig nu.”

håKan hellström (“Atombomb”, 2000)
“Dom har gått för att leva sina liv och Gud vet att jag 
måste leva mitt”.


