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1.Välkommen till 
Berlin  
Melodi: Friend Like 
Me  
 
Är du trött på London 
och Paris 
Tycker du att 
Budapest är pest 
Ni har en väldig tur 
för lyckligtvis 

Det här är staden som 
jag gillar bäst 
Här är det dans på 
gatorna min vän 
Här är det fest på 
ockuperad mark 
Ta en öl i 
Friedrichshain och 
sen 
En promenad i 
Tiergartens park 
(Var så god!) 
 
Vad får det lov att 
va'? 
Vår strudel den är fin 
Vad du än vill ha så 
Finns det här 

Det är aldrig tråkigt i 
Berlin 
 
Här finns det 
flamboyans 
Här finns plikt och 
disciplin 
I Europas kulturella 
mitt 
Det är aldrig tråkigt i 
Berlin 
 
 
Visst har vår stad 
blitt sliten  
Utav krig 
 
Nazism och död 
Trots vi fått slåss 
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Vi klarar oss 
Vi har aldrig tappat 
våran glöd 
 
Här kan du lära allt 
Om blommor och om 
bin 
På vilket sätt du (än) 
föredrar 
Det är aldrig tråkigt i 
Berlin 
 
Här finns technodunk 
Här finns opera 
Här finns jazz och 
funk, allt vad du vill 
ha 
Så kom och sätt dig 
ned 
Vid ett bord för två 
Bara säg vad ni vill 
beställa, nu på studs! 
Allt du vill ha det kan 
du få 
 
Berlins unika luft 
Den är frisk och 
genuin 
En doft av kolkraft 
och bensin 
Det är aldrig tråkigt i, 
aldrig tråkigt i 
Det är aldrig tråkigt i, 
aldrig tråkigt i  
Det är aldrig tråkigt i 
Berlin 
Det är aldrig tråkigt i 
Berlin! Hah! 
 
 
 
 
 
 
 

2.Stammiskuplett 
Melodi Les Champes-
Elyssée 
 
Om du är ny i våran 
stad, då vet vi vad 
som gör dig glad 
Sätt dig, ta det lugnt 
ett tag och njut av din 
dag. 
Från tidigt lunch till 
klockan tre sitter vi 
på vårt café 
Ölen tar och rinner 
ner och sauer-kraut 
mé. 
 
Här på vårat café, här 
på vårat café 
Sitter vi på var sin 
stol, uti regn och uti 
sol 
Om du, är i Berlin, 
häng me’  
till vårat café 
 
Klara det som enkelt 
är, ansvar är mest till 
besvär. 
Jag trivs ju ganska 
bra just här, i skön 
atmosfär. 
Men då en gång för 
länge sen, vi sköt och 
kämpa för vårt hem 
Men nu det bättre 
tider är, när man festa 
sig lär. 
 
Här på vårat café, här 
på vårat café 
Sitter vi och tänker 
bak, på livet och dess 
lugna mak. 

Nostalgi mitt i Berlin 
på vårat café 
 
Fast tiden är oss båda 
kär och uniformen 
den oss klär.  
Så börjar magen puta 
ut när jobbet är slut. 
Vi är för bi, ett minne 
blott, förlorat tronen i 
vårt slott. 
Men vad gör det när 
livet ler, på vårat 
café? 
 
Här på vårat café, här 
på vårat café 
Livet ler, vi nu ber, 
att glädjen fyller mer 
och mer 
Våra glas tills vi ej 
ser. 
Lycka är det. 
 
Här på vårat café, här 
på vårat café 
Sitter vi på var sin 
stol, uti regn och uti 
sol 
Om du, är i Berlin, 
häng me’  
till vårat café 
 
3.Überfräulein 
Stasias überfeta 
introkuplett mit 
über 
Melodi: Valerié 
 
Passa er, jag är här, 
och ni vet:  
Att det är jag som 
bestämmer 
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Jag sprider skräck 
och respekt, jag har 
makt 
Och jag vet att ni 
instämmer 
 
Jag är en kvinna med 
ett mål 
Jag gör alltid fet entré 
Jag har en vilja utav 
stål 
och en stor 
agentarmé 
Sluta sitt och skratta 
Stå upp och giv akt 
för mig 
Alla skakar av skräck 
för jag är Stasia 
 
Fräulein Stasia, 
Überfräulein Stasia, 
Stasia 
 
Sen jag var en liten 
tjej  
har jag alltid önskat 
mig  
att få styra och ställa 
Så nu så är jag 
stasiboss 
Och om du ej ser upp 
för oss 
Ja, då kan det smälla 
 
Jag har en tvådelad 
profil 
som tyrann och 
byråkrat 
Med en lugn och 
kylig stil  
Är jag nästan 
psykopat 
Mina planer är stora 
Precis som mitt 
maktbegär 

Kom inte i min väg 
för jag är Stasia 
 
Fräulein Stasia, 
Überfräulein Stasia, 
Stasia 
 

 
4.Kärlekskuplett i 
tryckfrihetens 
tecken  
Melodi: I østen stiger 
olsen op 
Jag får en känsla 
inom mig 
När du tittar på mig 
Mitt hjärta slår i 
dubbel takt 
(trummor: 
duggaduggadum) 
En kärlek vid första 
blicken 
Jag fick värsta kicken 
Nu får jag vara på 
min vakt 
 
Vi är olika, omaka 
Som natt och som 
dag 
En liberal kär i en 
kommunist 
Det får mig att vilja 
skrika 
utav obehag 
Men jag tror nog att 
det löser sig till sist 
 

Som en av Chrustjevs 
lakejer 
Får man inga tjejer 
Är singel hela livet ut 
Bli kär det sätts helt 
på tvären 
Just för karriären 
Kan detta få ett 
lyckligt slut? 
 
Jag blir helt knäsvag 
och likblek 
och magen slår knut 
Att nå’t så fint får 
mig att må så kasst 
Och brev och dikter 
om kärlek 
Som jag suddar ut 
Och kastar ner dem 
för ett sopnedkast 
 
Låt oss bli gifta 
istället 
Nu direkt i kapellet 
Nej i kyrkan får jag 
inte va 
För religion är så 
borgerligt 
Det är ju för sorgligt 
Jag åker hellre till 
Moskva 
 
Med risk för att vi 
blir skjutna 
Så tar vi vår chans 
Vill inte leva kvar i 
celibat 
Vi slänger bort vårt 
förflutna 
Som om det ej fanns 
Vår kärlek bygger 
broar över hat 
Tills vi blir trötta på 
varandras tjat  
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5. Murkuplett  
Melodi: Norge-Mose 
Backe Monarki 
 
Vår värld är allt för 
hjärtlig 
Det vill jag ändra på 
och omfamningar och 
kramar dem vill jag 
dela på 
Folk är för intima 
med rörlighet för fri 
och utan stängda 
gränser 
riskeras anarki 
 
Murar, murar, är 
världens bästa grej 
Murar, murar, skiljer 
dig från mig 
Att bygga murar för 
att visa prakt 
Med betong och stål 
Så blir det en symbol 
Som utökar din makt 
 
Finns det något 
vackrare  
än en stor hög med 
betong? 
Som hindrar alla 
stackare 
från att göra intrång 
Se bara på Kina 
Där finns en jättemur 
Som syns ända från 
månen med 
En sån arkitektur! 

 
Murar, murar nu 
fattar du väl snart 
Murar, murar att det 
är särskilt smart 
Bygga murar är inte 
alltid lätt 
Men utan massa tjat 
Får du snabbt resultat 
Och då känns det 
plötsligt rätt 
 
Men det kan vara 
svårt som så 
Att va totalitär 
Det hjälps utav en 
järnridå 
Samt av vår militär 
Men med en mur runt 
Västberlin 
Så får vi mer kontroll 
Och vi blir åter 
segrare 
Med makten i behåll 
 
Murar, murar, är 
världens bästa grej 
Murar, murar, skiljer 
dig från mig 
Att bygga murar för 
att visa prakt 
Med betong och stål 
Så blir det en symbol 
Som utökar min/din 
maaaaaaakt 
 
6. Diplomaternas 
gnabbkuplett  
Melodi: Jävel på 
kärlek  
 
Ni kan tacka oss för 
frihet 

Och vi såg till att vi 
vann världskrig ett 
och två 
Ni tackar oss för 
Potter,  
Och bojkotter 
IKEA likaså 
Tack vare oss så 
finns McDonalds 
Och tacka oss för 
English Breakfast 
och Earl Grey 
Och vi har omeletter 
och baguetter 
Och vi förgätmigej 
 
 
Alla: Att det ska vara 
så svårt 
Just att hålla sams 
När hela världen är i 
en kris 
Vi slösar tid på att 
bråka och annat 
trams 
Ansvar och jobb 
lägger vi på is 
 
Vi är fyra diplomater 
Men vi kommer 
aldrig nånsin överens 
Vi står över land och 
stater 
Inget kan stoppa oss 
från att överträda var 
gräns 
 
Ni saknar alla 
kultivering 
Ni saknar också både 
stor och häftig bil 
Ni saknar kampens 
flamma, jävlar 
anamma, ni är helt 
utan stil 
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Nej, nu får ni skärpa 
till er! 
Att bruka allvar är att 
föredra 
Man ska va generös 
och seriös 
Hur tråkigt får man 
va? 
 
Alla: Och våra 
pannor dom läggs uti 
djupa veck 
När vi har möten om 
stora ting 
Vi kan spendera flera 
timmar i streck 
Utan att uträtta 
någonting 
 
Vi är fyra diplomater 
Men vi kommer 
aldrig nånsin överens 
Vi står över land och 
stater 
Och vi lever uti var 
sitt residens 
Vi är fyra diplomater 
Diplomater 
Vi är fyra diplomater 
Och inget stoppar oss 
från att överträda var 
gräns 

 
7. Göttig 
stasikuplett  
Melodi: Diamonds 
are a girls bestfriend 
 
Vårt ansvar är er 
säkerhet 

Det är ett jobb vi ej 
försakar 
Vi håller koll på allt 
ni gör just för 
Vi övervakar 
 
Vårt kära folk ni ska 
inte va rädda 
För Stasi håller koll 
på er 
Vi bryr oss om er; ni 
är hörda och sedda 
För ni vet ju att 
Vi ser er både dag 
och natt 
Gå i takt! Gör som vi 
sagt! 
Annars vet ni nog hur 
det kan gå 
Tänk på censuren 
När ni lyfter luren 
Stasi lägger aldrig 
på! 
 
Stå rakt! 
Givakt! 
Var insats behövs 
Plocka upp telefonen 
och ange din granne! 
 
Vi måste få stopp på 
emigrationen 
Så Stasi håller koll på 
er 
En mur genom staden 
det är visionen 
Alla tas om hand 
När hela världen står 
i brand 
En protest mot dem i 
väst 
Och vi stärker vårt 
grepp mer och mer 

Vi ser allt som 
händer i krokar och 
gränder 
Stasi, Stasi, håller 
koll på er 
 
8. Aktfinal 
Melodi: Aquarias  
 
Vår historia ska 
skrivas nu 
Ett stort beslut har 
fallit på vår lott 
Vårt folk är delat upp 
i tu 
Och frihet ett minne 
blott 
 
Det här är slutet på 
ett enat och fritt 
Berlin 
Enat och fritt Berlin 
En ny doktrin 
Ett nytt Berlin 
 
Nu ska det bli nya 
tider 
Slut på alla slag och 
strider 
Starten på en helt ny 
era 
Som vi snart ska 
demonstrera 
Inget kvar att 
diskutera 
Ingen chans att 
desertera 
En ny doktrin 
Ett nytt Berlin! 
 
Är det sant att vi ska 
var sitt håll 
Och aldrig mera se 
varann 
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Ja, för nu har vi fått 
full kontroll 
Och makten är i vår 
hand 
 
Det här är slutet på 
ett enat och fritt 
Berlin 
Enat och fritt Berlin 
En ny doktrin 
Ett nytt Berlin 
 
Jag glömde min 
plunta! 
 

 
 
 
 
9. Olycklig 
uppdelad 
kärlekskuplett  
Melodi: Lämna inga 
dörrar på glänt.  
 
Vad pågår runt 
omkring oss 
Nu faller allt isär 
Allting på en och 
samma gång 
Det finns nåt som 
blockerar 
En jättebarriär 
Ett hinder av stål och 
betong 
Som byggts utav 
förtryck och tvång 

 
Varför händer detta 
just oss? 
Sen vi blev kära har 
vi fått slåss 
Så nära dig men ändå 
så långt 
Vi är bundna utav vår 
plikt 
På var sin sida om en 
konflikt 
Så nära dig men ändå 
så långt 
 
En orättvis 
uppdelning 
Offer för politik 
Vi slåss mot ideologi 
Låt oss få åter enas 
Det här är vår kritik 
Vi gav varann en 
garanti 
En dag så ska vi slå 
oss fri 
 
Varför händer detta 
just oss? 
Sen vi blev kära har 
vi fått slåss 
Så nära dig men ändå 
så långt 
Vi är bundna utav vår 
plikt 
På var sin sida om en 
konflikt 
Så nära dig men ändå 
så långt 
 
Kommer vi att nånsin 
få ses? 
Hur många chanser 
kommer att ges? 
Så nära dig men ändå 
så långt 

Hela världen börjar 
bli grå 
Kommer detta 
någonsin att gå? 
Så nära dig men ändå 
så långt 
 
10. Öst är bäst och 
väst är pest-kuplett 
Melodi: Me ol 
bamboo 
  
Vi har stängt våra 
gränser för 
Att skydda vårat folk 
Emot fascism och så 
att de ej 
I ryggen få en dolk 
För det som världen 
saknar mest 
Är mera kommunism 
Så det är dags att vi 
tar ton 
Och hyllar denna 
schism! 
 
För öst är bäst och 
väst är pest 
Det är en paroll som 
är helt befäst 
För i öst så är det 
alltid fest 
Nu sjunger vi 
tillsammans på vårt 
manifest 
 
Ibland så känns det 
trist att syssla 
med förmynderi 
Men det är blott för 
att skydda oss  
emot förräderi 
Staten måste lyssna 
och  
ge alla samma chans 
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Så vi övervakar var 
person och all 
korrespondens 
 
För öst är bäst och 
väst är pest 
Det är en paroll som 
är helt befäst 
För i öst så är det 
alltid fest 
Nu sjunger vi 
tillsammans på vårt 
manifest 
 
Inget blir väl bättre 
om  
vi öppnar denna 
gräns 
Vem vill ha 
demokrati 
Vi är ändå överrens 
Liberala tankar  
leder lätt till anarki 
Folk mår bäst med 
diktatur 
Och skön byråkrati 
 
För öst är bäst och 
väst är pest 
Det är en paroll som 
är helt befäst 
För i öst så är det 
alltid fest 
Nu sjunger vi 
tillsammans på vårt 
manifest 
 
För öst är bäst och 
väst är pest 
Det är en paroll som 
är helt befäst 
För i öst så är det 
alltid fest 

Nu sjunger vi 
tillsammans på vårt 
manifest 
Nu sjunger vi 
tillsammans på vårt 
manifest! 
 
 
11. Hippieintro  
Melodi: Alla rosa 
 
Tiden den har gått  
Allting känns rätt 
För nu så har vi nått 
Till sjuttiett 
 
Imorgon är idag 
Tiden har flytt 
Vi tar nya tag 
modet är nytt 
 
Håret har vi slutat 
klippa 
Och vi har börjat 
röka braj 
Om vi kan så vill vi 
slippa 
Att nånsin mera ha 
kavaj 
 
Kärlek och respekt 
Lever vi för 
Sluta var perfekt 
Din marodör 
 
Världsliga ting 
Är bara fel 
Betyder ingenting 
och gör dig aldrig hel 
 
Så nu är vi alla 
hippies 
Alla plus ett 
undantag 

Ja, nu är vi alla 
hippies 
för det är så inne - 
inne idag 
 
Därför är vi alla 
hippies 
Alla tre men inte jag 
Alla är del utav en 
stor familj 
Med dig och hon och 
han och mig 
 
Så nu är vi alla 
hippies 
Alla är i samma lag 
Men hon får inte va 
me’ 
Hon har inte märkt 
att hon är passé 
 
Tänk vad det är fel 
på Östberlin 
Där är alla del 
av samma doktrin 
 
Där är man slav 
på myndighet 
Tills man når sin grav 
och i evighet 
 
Man måste öppna 
upp sitt hjärta 
Inför allas Moder 
Jord 
Dela både lust och 
smärta 
Som riddare runt 
samma bord 
 
Vi är samma själ 
Alla är ett 
Ingen är en träl 
Vi har valt rätt 
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Vi säger nej 
Till världsproblem 
Oroa dig ej 
Och bli en bohem 
 
Så nu är vi alla 
hippies 
Alla plus ett 
undantag 
Ja, nu är vi alla 
hippies 
för det är så inne - 
inne idag 
 
Därför är vi alla 
hippies 
Alla tre men inte jag 
Alla är del utav en 
stor familj 
Med dig och hon och 
han och mig 
 
Så nu är vi alla 
hippies 
Alla är i samma lag 
Men hon får inte va 
me’ 
Hon har inte märkt 
att hon är passé 

 
12. 
Extremsportarnas 
murkuplett 
Melodi: Rent  
 
Vi vaknar upp en dag 
och ser  
den stå där mitt på 
gatan, 
hög och grå. 

Huvudrubriker, 
folket skriker 
Varför detta, 
ingen förstå. 
 
Vi har länge levt vårt 
liv 
utan ett motiv 
men plötsligt fanns 
det här bland oss. 
Vi kan bli kända, 
vår lycka kan vända. 
Nu är det dags att 
släppa loss! 
 
Vad ska vi göra? 
Det ska du få höra! 
 
Vi ska ta oss över 
Vi ska ta oss över 
Vi ska ta oss över 
Denna mur! 
 
Vi har försökt men 
gång på gång 
så kom vi inte ända 
upp till  
vårt mål. 
Folk säger “Lägg nu 
ner” men de  
kan inte se 
Vår vilja av stål! 
 

Idag är dagen då vi 
kommer lyckas, 
satsar allt,  
nu ger vi oss av. 
Vi lämnar gråa botten 
för ett liv i lyx på 
toppen utan 
måsten och krav. 
 
Jag får allt jag vill ha 
det ska bli så bra. 

Nu ska jag bli sedd. 
Jag är beredd! 
Få slut på snack - Nu 
är det dags 
 
Vi ska ta oss över 
Nu så ska vi över 
Alla ska vi över 
 
Denna mur 
Deras mur 
Nedrans mur  
Ner med denna 
diktatur 
Vi ska över denna 
mur 
 
Nu är det våran tur 
 
13.	  Yuppieintro	  
Melodi:	  Alla	  rosa	  	  
	  
Så nu är vi här 
I Östberlin 
Vad äckligt här är 
Som en latrin 
 
Ingen här är fri 
Vilken tragik 
Ingen är som vi 
Ingen här är rik 
 
Så nu är vi alla 
yuppies 
Alla utan undantag 
Ja nu är vi alla 
yuppies 
för det är så inne - 
inne idag 
 
Ja nu är vi alla 
yuppies! 
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14. 
Övertalningskuplett 
Melodi: Uptown Girl  
 
Riv din mur! 
Lösgör Östberlin 
ifrån censur 
Man kommer långt 
med lite kapital 
Så länge du går med 
på vårt avtal 
 
Det här går bra, bara 
öppna upp! 
Sluta stå i vägen för 
vår kupp 
Du kan bli fri och 
helt ohyggligt rik 
Om vi får tillgång till 
din republik 
Lita på oss! 
 
Vi lurar dig inte 
säg inte nej-ej-ej 
Såklart att vi  
Delar med oss med 
dej-ej-ej 
 
Du blir en hjälte här 
Populär 
Och folkkär bara riv 
din mur! 
Och visa världen att 
du har bravur 
Sitt inte bara här och 
titta på 
(Det) är dags att bryta 
upp en järnridå 
Så sätt igång 
 
Riv din mur! 
Vår värld blir bättre 
utan diktatur 
Kapitalismen har ett 
övertag 

Så gör nu plats för 
stora företag 
Så blir du rik 
 
Och du blir känd 
som legend och 
pionär 
Gör som vi säger 
Och lev som vi lär 
 
Det här får rätt effekt 
Öst blir bräckt 
Helt perfekt 
Bara riv din mur! 
 
 

15. Gränsvaktens 
klagan 
Melodi: Axolotl song  
 
Jag var en gång en 
nöjd barista, jobbade 
just här breve 
Jag har serverat, nog 
min sista, kaffe här 
på mitt café 
Varför ska folk va så 
trista, ger mig bara 
spott och spe 
Jag tror snart jag 
kommer brista. Jag 
håller på att bli helt 
sne… 
Se upp nu… 
 
Jag blir tokig, jag blir 
galen 
På allt folk och deras 
besvär 
Står och vaktar vid 
portalen 
Ensam här med hjälm 
och gevär 

Detta jobbet gör mig 
knasi 
Folk som luras och 
vill förbi 
Blir det upptäckt utav 
Stasi 
Är jag så gott som 
död 
 
Jag har gjort mitt 
allra bästa, för att inte 
trilla dit 
Precis som nog de 
allra flesta, hatar jag 
nu mitt gebit 
Som soldat så känns 
det mesta, uti livet 
bara skit 
Man tvingas döda 
och lemlästa, sen blir 
man klassad som 
bandit 
Se upp nu... 
 
Jag blir tokig, jag blir 
galen 
På allt folk och deras 
besvär 
Står och vaktar vid 
portalen 
Ensam här med hjälm 
och gevär 
Detta jobbet gör mig 
knasi 
Folk som luras och 
vill förbi 
Blir det upptäckt utav 
Stasi 
Är jag så gott som 
död 
Detta suger, måste 
sluta 
Nu drar jag ut 
härifrån 
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16. Slutlåt 
Melodi: Looking for 
freedom 
 
Så till slut 
Rivs nu denna mur 
Betongen ska till 
smulor bli 
Många år det tog för 
att komma hit 
Men äntligen vi slår 
oss fri 
 
Nu ska vi riva muren 
Här vid vårat kafé 
Gör oss av med 
censuren 
Förtrycket är passé 
Nu ska vi riva muren 
Snart är den borta för 
gott 
Vi kan knappast tro 
turen 
Att vi vår frihet fått 
 
Ridån har fallit ner 
Stasi finns ej mer 
Gränsen öppnats på 
en gång 

Taggtråden är väck 
Kör trabantens däck 
Över gränsen här och 
nu 
 
Vid gränsen blir det 
ej mera stopp 
Vi går vart lusten än 
oss bär 
Och när vi kommit 
fram 
Vår dröm har blivit 
sann 
Frihet våra barn - 
äntligen lär 
 
Nu ska vi riva muren 
Här i vårat kafé 
Gör oss av med 
censuren 
Förtrycket är passé 
Nu ska vi riva muren 
Snart är den borta för 
gott 
Vi kan knappast tro 
turen 
Att vi vår frihet fått 
 
Nu ska vi riva muren 
Här i vårat kafé 
Gör oss av med 
censuren 
Förtrycket är passé 
Nu ska vi riva muren 
Snart är den borta för 
gott 
Vi kan knappast tro 
turen 
Att vi vår frihet fått 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


