
Låtar TOEN 💖 
(TOEN = Tusen och En Natt)  

1 - Bröllopskuplett (Everyway 
That I Can) 
Gör nu plats för er sultan 
Störst och vackrast här i stan 
Han ska giftas hipp hurra! 
Vem får äran denna da’? 
 
Spänningen den stiger, vem ska bli min fru 
I ordningen så blir hon nummer  
trehundrasju-u 
Tre noll sju 
Jag vet ni ser det på mig, jag är världens 
kap 
Är singel sen nån timma och behöver 
sällskap 
 
Sultanen bjuder till fest 
Vill hitta frun som kommer näst 
Ingen vill stiga fram 
För vem vill bli hans offerlamm 
En dotter tar han var dag 
För vår Sultans  
Ord är våran lag 
 
Sultanen bjuder till fest 
Har hittat den som kommer näst 
Det föll på Sheherazade 
Så hennes syster blir oskadd 
Vi sjunger lov och pris 
För vi klara’ dagens kris 
Det kanske är orättvist 
De ses aldrig  
Förrns i paradis’ 
 

2 - Göttepepprig kockar 
kan-kuplett (Enormous penis) 
Att vara kock kan va gött 
Men ibland blir man trött 
När ens närmsta chef är en hemsk tyrann  
Men om du tappat allt hopp 
Och om ditt liv är en flopp 
Kan vi nog hjälpa dig lite grann 
 
För vi har ett stort förråd  
Av alla sorters goda råd 
Att dra dit pepparn växer är ett 
Är glaset tomt eller fullt? 
Ta in oss som konsult 
Och lyssna noga på vårt recept  
 
För det är dags att röra om i grytan 
Hela kakan vänder vi upp och ned 
Nu börjar allt att bubbla upp till ytan 
Jag undrar kan man döda nå’n med en 
sked? 
 
För vår sultan är ett skämt 
Men ändå är han regent 
Och Sherazade har inte särskilt långt kvar 
Så det är dags att röra om i grytan 
Så överlever hon Shariar 
 
Ja, för nu så blir det andra bullar 
Vårat slit förtjänar mycket mer deg 
Det känns som att han varje dag oss…lurar! 
Kanske dags att hitta nå’t annat kneg 
Då fick Shariar så han teg 
Denna soppa börjar bli seg 
Nom! 



3 - Hjältekuplett (What Would 
Brian Boitano do) 
Vi ska rädda Sherezade! 
Tillsammans du och jag 
Hon ska komma hem oskadd 
Vi ska rädda Sherezade! 
 
När jag har räddat Sherezade  
Blir jag en stor idol 
Jag blir en kändis i vår stad  
Allas sexsymbol 
 
Behöver inte köa mer 
Till var premiär 
Man kommer att se upp till mig 
Jag blir så populär 
 
Vi ska rädda söstra di 
Snart ska hon bli fri 
Med samarbete blir det lätt 
Men vi gör på varsitt sätt 
 
Utan syrran har jag fått en dipp 
Vågar inte rida Butterflip 
Dunya gör mig trygg, och hon är så jäkla 
snygg 
Flytta på er, ni ska få se 
Aladdin skapar en succé 
 
Vi ska rädda söstra di 
Snart ska hon bli fri 
Med samarbete blir det lätt 
Men vi gör på varsitt sätt 
 
Och när ni räddat söstra mi 
Vi ställer till med fest 
Och kanske vågar jag igen 
Rida på min häst 
 
Jag ska bli Dunyas hjälte, ja 
Sultanen ska jag klå 

Han kommer att be till Allah 
Nu ska han få! 
 
Jag ska visa hjältemod 
Du får en autograf 
Med samarbete blir det lätt 
Men vi gör på varsitt sätt 
Med samarbete blir det lätt 
Men vi gör på varsitt sätt 
 
Det har ni hört i vår kuplett! 

4 - Superdupersmörig 
kärlekskuplett  
(Smörigt medley) 
(Melodi - When you say nothing at all) 
Kan ej fatta att du  
“Ville” vara min fru 
Sen bröllop 307  
Så finns bara du 
Änglarna sjunger och stjärnorna sprakar 
Öknen blommar och sängen den… 
(Melodi - Love is all around) 
...knakar inte ännu 
Då vi precis har mötts 
Men nån gång i vår framtid 
Vårt kärleksbarn blir fött 
 
För det är vi nu 
Som i Du & Jag 
Mitt liv det börja’ på vår bröllopsdag 
 
(Melodi - Öppna din dörr) 
För du är min hjärter dam 
Och allt är bra när du är här 
Är superdupermegakär 
Vilken pangbrud du är... 
 
(Melodi - Grenade) 
...som en oas för mig 
Varje dag är kalas med dig 
Jag skulle lätt gå i kras...  



 
(Melodi - Angels) 
För Sherezaaaaaade 
Trots att vi aldrig hånglat  
Mitt hjärta du har fångat 
Så söt som sockervadd 
Åh Sherezaaaaaade 
Mitt hjärtas lilla guldskatt 
Jag längtar tills det blir natt 
Du får mig att få fnatt!  
 
(Melodi - When you say nothing at all) 
Mitt gullefjunsgull, gullegull 
Du är mitt livs bästa knull….jag menar vän! 
...för vi har inte legat än! 

5 - Rövigt fet aktfinal (Shiny) 
Ja, det är dags att röja undan Sherazade 
För vår sultan är förälskad 
Det måste ske innan hon blir hemmastadd 
För annars snor hon sultanen 
Det är därför som jag behöver er 
Ja, min egen lilla liga 
Hon ska fångas när sultanen inte ser 
Sen ska hon dö! 
För jag vill ha 
 
Bröllop 
Där två turturduvor svär en helig ed 
Sen avsked! Att hålla i 
Bröllop 
Får mig dansa genom öknen av extas 
Ett kalas 
Lyssna nu 
Ge en ring, ring, ring 
Och sen en mäktig kärlekskyss 
En blöt kyss... 
Åh, de ska va bling, bling, bling 
Vi pyntar till vår festlokal 
Till en bal! 
 
Trehundra nätter  

har jag tystat fruar 
Med dolken mot strupen 
Så “slant” jag med handen 
Jag må va brutal 
Men mitt liv är i en bröllopssal 
 
Rövar 
Det är dags att göra 
Upplopp 
För imorgon stundar 
Bröllop 
Läcker fest där ALLA här får vara med 
Ett besked, ni ska på 
 
Bröllop 
Så ta på er fina kläder, helst en frack 
Inget snack 
Åh, vad jag älskar 
Bröllop 
Röviga och feta 
BRÖLLOP!  

6 - Undercoverkuplett 
(Lumberjack Song) 
Jag är rövare å ja är bäst 
Jag plundrar stan och jag sprider pest 
 
Hon är rövare å hon är bäst 
Hon plundrar stan och hon sprider pest 
 
Jag rånar dig, jag svär och tar 
Jag blir din domedag 
Jag skapa’ GDPR, en satans datalag 
 
Hon rånar dig, hon svär och tar 
Hon slåss om du är svag 
När hela Sverige skramlar, så snor hon allt 
bidrag! 
Vi är rövare å vi e cool 
Vi välter dom som har rullstol 
 
Jag rånar dig, jag sprider kaos 



Jag slår tills du blir lam 
Men ber såklart om ursäkt, och ger en 
bamsekram 
 
Hon rånar dig, hon sprider kaos 
Hon slår tills du blir lam 
Men ber såklart om ursäkt, och ger en 
bamsekram…? 
 
VA?! Bamsekram?! 
Vad snackar du om’? 
Ehhh… sorry. Bara lite... rövarhistorier! 
Föööööööööör… 
 
Jag är rövare och ja e stark 
Vill du ha tjack? Jag dealar knark!  
 
Jag dödar djur, jag säljer JAS 
och älskar Mister Cool 
Jag brukar stjäla spädbarn 
Jag gjorde det i fjol 
 
Vi är rövare så passa er 
Vi rånar alla som vi ser 
Ja vi är rövare så passa er 
Nu vill vi inte sjunga mer! 

7 - Abiskonatt (Arabiska Natt) 
Jo det var ju en gång 
En helt främmande plats 
Där kanelbullen har en dag 
Där var inte så hett, 
Det fanns allemansrätt 
Och man följer en jantelag 
 
Tänk dig långt upp i norr 
Där man sällan går torr 
Och årstider styr ditt humör 
Men man hänger ej läpp 
Trots att solen är knäpp 
För sitt Norrland man lever och dör 
 

En Abiskonatt 
är en Abiskodag! 
När solen gått ner, 
syns den visst inte mer 
på etthundra dar! 
 
En Abiskonatt 
Man blir alldeles matt 
Mitt i Kirunas barm 
Får du hålla dig varm 
Med en kaffe var kvart 

8 - Ponnykuplett (Legend of 
Everfree) 
Har du mist din vän 
Står du ensam nu igen 
Trots att allt känns kört 
Tappa inte hoppet än 
 
Jag kan nå nå't stort 
Nå't som ingen annan gjort 
Ska dra Sherazade 
Ifrån dödens svarta port 
 
Våga tro 
Att i sagan så finns det en plats för dig  
Åh mitt sto 
En sån kombo - en pålle och en hästtjej!  
 
Bara sadla om 
Lita på mig än en gång 
Du ska bli den som 
räddar världen med ett språng 
Tänker ej gå hem 
Alla här ska veta vem 
Som nu tar sin plats i historien 
 
Åh förlåt mig Alibabe 
Jag har varit värdelös 
Men med dig, Flip så förstår jag 
Jag kan bli en hjältetös 
 



Sluta hänga läpp 
Allt blir bättre med en käpp 
Rider ut i strid 
Vi blir hjältar av vår tid 
 
Nu ska dom få se 
Vem de e dom muckar mé 
Vi ska ta våran plats i historien! 
Våga tro 
Att i sagan så finns det en plats för oss 
Du och jag mitt sto 
Vi ska ta våran plats i historien! 

9 - Magnifikt magiskt 
musikaliskt nummer (Pepes 
Bodega)  
Titta här är jag! 
Ni vill inte missa detta 
Jag har något att berätta 
Ert livs bästa stund den är här 
Jag är typen som kan trolla 
Göra kändis av en nolla 
Så säg din önskan - vad du begär 
I tusen år så har jag blivit marinerad 
I väntan på att du ska få en autograf 
signerad 
 
Anden i lampan! 
Vill du ha ny karneval 
Eller att magen blir smal? 
Anden i lampan 
Då är det jag som är ditt första val 
 
Du vill säkert bli en rik en  
Men då gör jag dig besviken 
I kalendern står det april april 
Självklart kan jag allt uppfylla, jag kan bota 
din bakfylla 
Men sysslar inte med nån goodwill 
Har du vin i glaset gör jag det till vatten! 
Och om du häller ut det gör jag mer av sista 
slatten. 

 
Anden i lampan! 
Är det bästa som hänt, jag gör din knake 
potent 
Anden i lampan! 
Ger gratis nudlar till varje student 
Anden i lampan! 
Har makt att rädda miljön och skippa 
bostadskön 
Anden i lampan! 
Men får aldrig nå’ tack eller lön 
Wowowow! 
Anden i lampan! 
Har du inte en spänn och vill ha mer CSN  
Anden i lampan! 
Då är det jag som är din bästa vän 
Jag är så jäkla bra 
Rataratara! 

10 - Svikarn-kuplett (Happy 
Together) 
Hör nu på och lär, jag svär 
Du kommer bli en bra sultan, du är spontan 
Jag tror du råkar passa bra i en turban 
Du kommer bli älskad 
 
För som sultan får du, strålkastarljus 
Applåder hörs och inom dig, så väcks ett 
rus 
Du ler allt mer och vet att du, är bättre nu 
Du kommer bli älskad 
 
En sån grej, du har övertalat mig,  
nu ska jag bli känd 
Du har rätt, jag säger ju aldrig nej till  
Att bli en trend! 
Vänta nu, hur tänker jag? 
Hur kan jag svika vännerna, är jag så svag? 
 
Äsch, vem bryr sig, du har övertalat mig, nu  
ska jag bli känd 
När de ser mig, blir det ett stort ståhej, jag: 



En stor legend 
 
Jag och du, och du och jag 
Vi passar bra ihop vi två, vi blir ett lag 
Tillsammans ska vi trotsa allt, och 
framförallt 
Snart blir det bröllop  
 
Det blir ju tipptopp! 
Nu ska de dödas 
Ja nu ska ni dödas 
Kläder ska rödas 
När ni ska dödas 
Nu ska ni dödas! 

11 - SLUTLÅT (Vem é dé du vill 
ha) 
Så var sagan slut 
Har ni hört den förut? 
Va’ nog det bästa ni sett  
Så om det känns rätt 
Köp en till biljett 
Vi spexar allra mest 
På livets stora fest 
Inget känns lika bra  
Som att va’ i Var Gla’ varje da’! 
 
Snipp och snapp och snut 
Så var sagan slut 
Dags att vända blad 
Ett slut på vår ballad 
Alla i Var Glad 
Sjung och ha det bra! 
Ja sjung  
Var Glad! 
 
I vår kör vi igen 
Så locka hit en vän 
Och gå me, och få se  
Hur det é att skapa succé! 
 
Snipp och snapp och snut 

Så var sagan slut 
Dags att vända blad 
Ett slut på vår ballad 
Alla i Var Glad 
Sjung o ha det bra 
Och njut  
Var Glad 
Världens bästa spex! 
 
Snipp och snapp och snut 
Så var sagan slut 
Dags att vända blad 
Slut på vår ballad 
Alla i Var Gla’ 
Sjung o ha det bra 
Var Glad! 
-Are 
 
Så var sagan slut! 
 


