
Tack för alla toner   (Thank you for the music) (Abba, P Lantz) Sök på Youtube 
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Jag är rätt tråkig, i varje fall inte så kul,  

och inte så vacker, en del skulle nog säga ful. 

Men ändå så sker samma sak varje gång;  

det blir alldeles tyst när jag sjunger en sång.  

En musikens magi  

så se upp för nu klämmer vi i  

och sjunger.. 

 

Tack för alla toner och tack för takten,  

bakgrundsstämman och dom som lagt den.  

Tack för alla skalor, ackord och rytmer och dans!  

..om dom inte fanns. Vart skulle vi ta vägen nånstans?  

Nej tänk sån tur att vi har toner, så ge din sång en chans! 

 

Jag lärde mig sjunga strax innan jag lärde mig gå  

och dansa, det gjorde jag, långt innan jag kunde stå. 

Att va i musiken är helt underbart.  

Den som kom på den var underbart smart. 

Alla har ju en hals,  

och så kostar det ingenting alls,  

att sjunga.. 

 

Tack för alla toner och tack för takten,  

bakgrundsstämman och dom som lagt den.  

Tack för alla skalor, ackord och rytmer och dans!  

..om dom inte fanns. Vart skulle vi ta vägen nånstans?  

Nej tänk sån tur att vi har toner, så ge din sång en chans! 

 

Tänk så finurligt; det finns ett språk som alla kan;       |4moll
2
         |1  |4moll    |1      | 

och det är just precis vad vi behöver         |4moll
2

  3dur |6    6/5 | 

allra mest, allra flest, vilken fest!         |2       2/1   |5/7  | 

Vi sjunger..  

 

Tack för alla toner och tack för takten,  

bakgrundssången och dom som lagt den.  

Tack för alla skalor, ackord och rytmer och dans!  

..om dom inte fanns. Vart skulle vi ta vägen nånstans?  

Nej tänk sån tur att vi har toner, så ge din sång en chans! 


