
Från ”Från Lucia till vintervitt” – Köräventyret 

Illustration: Emilie Bergman 

 

VVii  vväännttaarr  ppåå  ddiigg  LLuucciiaa  
Text & Musik: Maria Sandell 

 

När det är som mörkast och kallt 

Så väntar vi på dig Lucia 

Du som visar att kärlek är allt 

Vi behöver så väl din strimma av ljus 
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LLuucciiaa,,  kkoomm  mmeedd  lljjuusseett  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  
Musik: Maria Sandell 

  

 

Jag sitter vid mitt fönster, och längtar efter dig 

Jag önskar att du kommer och lyser här hos mig 

Jag sitter här och tittar på himlens alla ljus 

Jag önskar att du kommer och värmer upp vårt hus 

 

Jag önskar att du kommer till alla barn som finns 

Jag vill att den här julen ska bli en sån man minns 

Jag vill att du ska komma och sprida allt ditt ljus 

Jag önskar det blir glädje och julfröjd i vart hus 

 

Jag önskar att du kommer till gammal och till ung 

Jag hoppas ingen människa, är ensam denna stund 

Jag vill att alla ledsna ska glädjas av din sång 

Då tror jag alla sorger försvinner med en gång 

 

Jag sitter vid mitt fönster och längtar efter dig 

Lucia kom med ljuset, lys upp din väg för mig 
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TTiinnddrraannddee  lljjuuss  
Text: trad 

Musik: Maria Sandell 

 

Alla: Lucia det var så mörkt kring vårt hus 
Då kom du med värme och tindrande ljus 

 

Lucia: Ni alla kan lysa precis som jag 

och göra den mörkaste natt till dag 

En hjälpsam hand och ett vänligt ord 

ger värme och ljus på vår mörka jord 
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LLuucciiaa,,  kkoomm  mmeedd  lljjuusseett  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  
Musik: Maria Sandell 

  

 

Sprudla glädje, dofta jul, lussa lite lelle 

Baka kakor, kavla deg, äta karameller 

Tända ljusen, titta ut, snö och is på träden 

Göra lykta, vantar på, värma sig i släden 

 

Mysa brasan, julefrid, liten pepparkaka 

Lussebulle, varm choklad, kanske vill du smaka? 

Hyacinter, stjärneglans, klockors klang och strängar 

Julens sånger, lingonris, tärneljus och drängar 

 

Sprudla glädje, dofta jul, lussa lite lelle 
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AAllllaa  ffåårr  ssjjuunnggaa  jjuulleennss  ssåånnggeerr  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
 

 

 

Jag får vara Nisse, med luva röd och fin  

Smyga runt i huset, små klappar slår jag in  

Jag får vara tärna, med glitter i mitt hår,  

ha ett ljus i handen som lyser där vi går  

 

Alla får sjunga julens sånger  

Ja alla får vara med, alla får vara med  

Alla får tända julens stjärnor  

Och sprida julefrid  

 

Jag får vara Staffan, en stalldräng trygg och snäll  

Vakta alla djuren, ta in dem varje kväll  

Jag får va´ Lucia, till varje hus jag går  

Sjung med mig om julen, så ljuset alla når  

 

Alla får sjunga julens sånger  

Ja alla får vara med, alla får vara med  

Alla får tända julens stjärnor  

Och sprida julefrid 
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SSkkiimmrraannddee  
Text & Musik: Maria Sandell  

 

 

Skimrande, skimrande, skimrande och klar 

Skimrande, skimrande, ljuset skimrar klart 

 

Tindrande, tindrande, tindrande och klar 

Tindrande, tindrande, ljuset skimrar klart 

 

Glimrande, glimrande, glimrande och klar 

Glimrande, glimrande, ljuset glimrar klart 
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KKoomm  jjuull  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  
Musik: Maria Sandell  

 

Kom frid, kom ljus, kom jul 

Kom frid, kom ljus, kom jul 

  

Låt mig hitta stillheten 

Släppa allt och vänta den 

Som ger frid, som ger ljus 

Låt mig följa stjärnans väg 

Följa ljuset dit det bär 

Där är frid, där är ljus 

 

Kom frid, kom ljus, kom jul 

Kom frid, kom ljus, kom jul 

 

Låt mig finna stallet där 

Kärleken och livet är 

Det ger frid, det ger ljus 

Låt mig höra himlars ljud 

Lyssna till ditt glädjebud 

Det ger frid, det ger ljus 

 

 

Jag vill vara där och höra ljudet av ett litet barn 

Känna värmen av hans hand runt fingret 

Jag vill vara där och känna, doft av krubbans halm 

Sitta vid din bädd och känna stillhet 

 

Kom frid, kom ljus, kom jul 

Kom frid, kom ljus, kom jul 

 

Låt mig hitta stillheten 

Släppa allt och vänta den 
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HHäärrlliiggtt  mmeedd  ssnnöö  
Text: LidePoP & Maria Sandell 

Musik: Maria Sandell 

 
Snögubbe 

Snöängel 

Flingorna de virvlar 

De är härligt med snö 

Snögubbe 

Snöängel 

Flingorna de virvlar 

De är härligt med snö 

 

Jag åker slalom 

Jag åker pulka 

Jag vill åka snöskoter 

Hela vägen hem 

Där är det mysigt 

Där är det varmt och skönt 

Dricker en kopp choklad 

Och känner mig så glad 
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EEnn  mmaaggiisskk  vviinntteerrddaagg  
Text & Musik: Maria Sandell  
  

 

Sakta flingor faller 

Faller ner på marken 

Allt är så stilla 

Allt är så vackert 

Solen den går opp 

Och färgar himlen röd, orange 

Allt är så stilla 

Allt är så vackert 

 

En magisk vinterdag det är 

En helt ny dag en sån som blir och är 

En dag när oro och bekymmer flyger bort 

Och hjärtat känns lätt igen 

  

En magisk vinterdag 
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PPllaaddaasskk  
Text & Musik: Maria Sandell & Jasmin Östlund 

  
Nu är det vinter i vårt land 

Och jag har tagit dig i hand 

Vi ger oss ut på äventyr 

Vi dansar runt så snön den yr 

 

Tradudelidadadudadej 

Vi lämnar spår vart än vi går 

Tradudelidadadudadej 

Snökristall hör vår vintertrall 
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PPllaaddaasskk  
Text & Musik: Maria Sandell & Jasmin Östlund  
  

 

Vi kramar en snöboll och kastar iväg 

Vi åker skridskor och glider isär 

Vi skakar bort ny snö som fallit på oss 

Och tänder i träden små tomtebloss 

 

Sen fryser vi fast som en jätteistapp 

Som smälter i solen och blir så här slapp 

Sen hoppar vi runt mellan pölar av slask 

Och snurrar runt så vi faller pladask 

 

I snön under trädet små änglar blir till 

Som flyger i snön men är helt plötsligt still 

Där ligger vi skönt under stjärnhimlens fäll 

Som gnistrar och tindrar för oss just ikväll 
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SSnnöönn  ffaalllleerr  
Text: LidePoP & Maria Sandell 

Musik: Maria Sandell 

 
Snön faller, himlen är blå  

Snön faller, himlen är blå 

 

En julgran toppad med snö 

Och inte med grädde 

Det är fint 

Det är vackert 

Snökristaller glittrar 

 

Snön faller, himlen är blå  

Snön faller, himlen är blå 

 

En kvarglömd cykel står kvar 

Under ett täcke 

Det är kallt, det är skymning 

Snökristaller glittrar 
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SSnnööfflliinnggoorr  ddaannssaarr  
Text & Musik: Maria Sandell 

 

Snöflingor dansar, virvlar och snurrar runtomkring mig. 

Snöflingor dansar, virvlar och snurrar runtomkring mig.  

 

En vinterpromenad, längs vita vägar 

Det knarrar, jag känner mig så glad 

Solen lyser klart, allting glittrar 

Jag anar, att något händer snart 

 

Snöflingor dansar, virvlar och snurrar runtomkring mig. 

Snöflingor dansar, virvlar och snurrar runtomkring mig. 

 

En hare skuttar fram på vita täcket 

Den lämnar, ett mönster som finns kvar 

Vinden stannar upp, allting tystnar 

Jag anar, att något händer snart 

 

Formade som vacker spets 

Jorden har nu med dem klätts 

Vackra och oändligt spröda 

Varje flinga helt unik 

Ingen är den andre lik 

Ser vi dem från himmelen flöda 
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DDrriipppp  ddrroopppp    
Text & Musik: Maria Sandell   
 

Det droppar från vårat tak just idag 

Dripp, dropp, dripp, dropp, dripp, dropp, dripp 

Det är solen som värmer snön på vårat tak 

Dripp, dropp, dripp, dropp, dripp, dropp, dripp 

Jag stannar och står alldeles still 

Och då hör jag: 

Dripp, dropp, dripp, dropp, dripp, dropp, dripp, dropp 
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VVåårreenn  äärr  hhäärr  
Text & Musik: Maria Sandell 

 

Som jag har längtat 

Som jag har väntat 

Efter vårens första blad 

Efter det som gör mig glad 

 

Som jag har längtat 

Som jag har väntat 

Efter snö och slask som släpper sitt grepp 

Så att jag kan springa ut 

 

Och slänga av mig jackan 

Det spritter i min kropp 

Jag känner mig fri i själen 

Ja, glädjen bubblar upp. 

Våren är här! 

 


