
Halloween i Åkesta! 

 

 

En kulen natt jag såg ett monster 

Mel: En kulen natt C G F 

  

En kulen natt natt natt 

jag såg ett monster. 

Han var så hemsk och stor och ful 

och gjorde konster. 

Han räckte tungan ut och ut och ut 

den var så lång tog aldrig slut. 

Han käka´sand och grus och sten 

och sprang iväg på långa ben. 

 

Vi äro små spöken vi G C D  

Vi äro små spöken vi, bu, bu. 

Vi äro små spöken vi, bu, bu. 

Vi äro små spöken som 

skrämmer vår fröken. 

Vi äro små spöken vi, bu, bu. 



Vi äro små monster vi, grr, grr. 

Vi äro små monster vi, grr, grr. 

Vi äro små monster som 

kan göra konster. 

Vi äro små monster vi, grr, grr. 

Vi äro små häxor vi, bläh, bläh. 

Vi äro små häxor vi, bläh, bläh. 

Vi äro små häxor vi som  

ej gör n´å läxor 

Vi äro små häxor vi, bläh, bläh. 

 

För högt upp i tornet G C D7 

För högt upp i tornet där spökena bor, 

stora, hemska spökena bor, 

stora, hemska spökena bor. 

För högt upp i tornet där spökena bor, 

där spökena bor. 

 

Och så buar du… och så buar du… och så buar du…  

och så buar du… och så buar du… och så buar du… 

och så buar vi allesammans bu bu, bu bu! 

För långt ner i kärret där monstrena bor, 

stora hemska monstrena bor, 

stora hemska monstrena bor. 

 

För långt ner i kärret där monstrena bor, 

där monstrena bor. 

 

Och så ryter du… och så ryter du… och så ryter du…  

och så ryter du… och så ryter du… och så ryter du… 

och så ryter vi allesammans wroar wroar wroar wroar 



 

 

Spökrock 

 

En två tre fyra fem sex sju, 

spökena rör sig i kistorna nu, 

åtta nio tio elva tolv 

nu blir det rock och skrock på vårat golv. 

 

1. Vid klockan tolv en kulen natt, 

då får alla spöken fnatt. 

och då skallrar det i tänder 

och då klapprar det i ben. 

alla spöken dansar rock´n roll 

i månens sken. 

padam, padam, 

padam pam pam pam pam. 

 

2. En mördare som saknar hals 

har fattat fel och dansar vals. 

och då skallrar det i tänder... 

 

3. Och dracula han suger blod, 

han tycker säkert att du är god. 

och då skallrar det i tänder... 

 

4. Och frankenstein är också där, 

han hänger med med stort besvär. 

och då skallrar det i tänder... 

 

5. Vid klockan ett tar det slut 

och alla vandrar trötta ut. 

och då skallrar det i tänder... 

  



Ridom ridom  

Isländsk folkvisa  

Ridom, ridom, ridom över sanden  

solen sjunker bortom Arnafell.  

Mörkret breder skuggor över sanden,  

spöken kommer fram när det blir kväll.  

Herren lede gångarn min,   

ännu är det långt till gård och grind.  

Herren lede gångarn min,   

ännu är det långt till gård och grind.  

Vargen tjuter, tjuter bakom kullen  

fåren flyr i fruktan för hans klo.  

Men vem ropar, ropar utur mullen?  

Bergakungen stiger ur sitt bo.  

Fredlös han i lönndom går  

jagar liksom vargen vilsna får.  

Fredlös han i lönndom går  

jagar liksom vargen vilsna får.  

Älvadrottning dansar över sanden,  

rid ja rid om livet är dig kärt.  

Fly den fagra älvadrottning handen,  

ryttarns själ till fånga hon begär.  

Bästa häst jag offra vill  

om jag kommer fram till Kidagill.  

Bästa häst jag offra vill   

om jag kommer fram till Kidagill. 

 

 

  



 

I put a spell on you 

 

|Em   | Am 

I put a spell on you 

  | Em  | Em   

Because youre mine. 

| Am 

You better stop The things that youre doin´. 

| Am 

I said watch out! 

| B7  | B7 

I aint lyin´, yeah! 

| Em 

I aint gonna take none of your 

| Em 

Foolin´ around; 

| Am 

I aint gonna take none of your 

| C 

Puttin´ me down; 

| Em 

I put a spell on you 

| B7 

Because youre mine. 

|Em Am 

All right! 

  



Spöket 

 C Dm Am E Am 

 

Säg har du nånsin gått genom skogen 

klockan tolv mitt i natten någon gång?  

Ja då kanske du vet vad som finns där 

för det är spöken jag talar om 

 

Det var sent på natten, månen var full, 

jag hade spelat på en krog, 

men vägen hem den var alldeles för lång 

så jag genade genom en skog. 

 

Men ack det var mörkt och jag såg ingenting 

så jag snubblade på en sten, 

och när jag tittade upp igen 

blev jag bländad av ett sken. 

 

Kanske var det för mycket alkohol, 

kanske hade jag tuppat av, 

men framför mina fötter 

stod en rymling från en grav. 

 

En kvinnlig skepnad så bländade,vit 

i genomskinlig skrud. 

Och jag märkte att det jag nu träffat på, 

det var ingen vanlig brud. 

 

Jag ville springa därifrån men kroppen  

rörde sig inte en tum. 

Jag viftade med armarna, 

då öppnade hon sin mun. 

 

Och hennes tänder var större och vassare 

än vad en människas brukar va'. 

Då fick jag äntligen fart på benen, 

och jag löpte rätt så bra 

 

 



Refräng:  F C G Am x2 

Och jag önskar jag hade kunnat 

ta ett kort på denna fröken, 

för när jag väl kom hem igen 

sa dom; Lasse, det finns inga spöken. 

Så natten därpå tog jag kamera med mig, 

mod till mig och sa; 

att nu ska vetenskapen 

få vad den ska ha. 

 

Så i regn och rusk gav jag mig ut 

i skogen där hon fanns. 

Jag väntade och väntade 

men hon var nån annanstans. 

 

Och blixten slog ner i ett träd som far  

ut mig med väldig fart, 

jag tappade min kamera och 

då stod hon där såklart. 

 

Och jag fumlade efter kameran, 

men jag satt fast i ett träd som brann, 

och jag kom givetvis loss därifrån 

precis när hon försvann. 

 

Så nu har jag jagat spöken, 

men vad gav det mig? 

Jo blöta skor och brända kläder 

och allt för denna tjej. 

 

Så jag har nu bestämt mig 

för att alltid vara snäll, 

så om jag blir ett spöke 

så ska jag bli fotomodell 

 

För jag önskar jag hade kunnat 

ta ett kort på denna fröken 

för när jag väl kom hem igen 

sa dom; Lasse, det finns inga spöken.  

 



People are strange 

 
Em                                Am                   Em        Am        Em          B        Em 

People are strange  When your a Stranger,  Faces look ugly when your alone 

Women Seem Wicked   When your unwanted    Streets are uneven when you are down 

Em                                    G                                    B                  B 

When Your strange    Faces come out in the rain    When Your strange 

  G                                                                                  B 

Nobody remembers your name   When your strange When your strange  

 When your strange... 

 

Bad moon rising D A G D 

I see the bad moon arising.  

I see trouble on the way.  

I see earthquakes and lightnin'.  

I see bad times today.  

 
G D A G D 
Don't go around tonight,  

Well, it's bound to take your life,  

There's a bad moon on the rise.  

 

I hear hurricanes ablowing.  

I know the end is coming soon.  

I fear rivers over flowing.  

I hear the voice of rage and ruin.  

 

Don't go around tonight,  

Well, it's bound to take your life,  

There's a bad moon on the rise.  

All right!  

 

Hope you got your things together.  

Hope you are quite prepared to die.  



Looks like we're in for nasty weather.  

One eye is taken for an eye.  

 

Don't go around tonight,  

Well, it's bound to take your life,  

There's a bad moon on the rise.  

 

Don't go around tonight,  

Well, it's bound to take your life,  

There's a bad moon on the rise. 

 

Every breath you take 

                 G 

Every breath you take 

                                        Em 

And every move you make 

                           C                                       D 

Every bond you break, every step you take 

                               Em 

I'll be watching you 

                          G  

Every single day 

                                         Em 

And every word you say 

                               C                                    D 

Every game you play, every night you stay 

                                     G 

I'll be watching you 

                              C 

Oh, can't you see 

        Am7              G 

You belong to me? 



                                          A 

How my poor heart aches  

                                             D 

With every step you take 

 

Every move you make 

 Every vow you break 

 Every smile you fake 

 Every claim you stake 

 I'll be watching you 

 

Oh, can't you see 

You belong to me? 

How my poor heart aches  

With every step you take 

 

Every move you make 

 Every vow you break 

 Every smile you fake 

 Every claim you stake 

 I'll be watching you 

Every move you make, every step you take 
I'll be watching you 
I'll be watching you 
  



Alice Cooper - Posion 
       

Your cruel device Your blood, like ice 

Am        F        C         E 
One look could kill My pain, your thrill 

 

Am       F              C         E 
I want to love you but I better not touch (Don't touch) 

Dm       Bb              F    C          Bm  

I want to hold you but my senses tell me to stop 

Bm        G            D             A 
I want to kiss you but I want it too much (Too much 

Em       C                G          D       Em   C  G D 
I want to taste you but your lips are venomous poison 

Em            C      G          D             Em   C   G  D 
You're poison running through my veins You're poison 

Em        C      G         D 
I don't want to break these chains 

 

Em          C       G        D  
Your mouth, so hot Your web, I'm caught 

Am        F        C         E 
Your skin, so wet Black lace on sweat 

 

I hear you calling and it's needles and pins (And pins) 

I want to hurt you just to hear you screaming my name 

Don't want to touch you but you're under my skin (Deep in) 

I want to kiss you but your lips are venomous poison 

You're poison running through my veins You're poison 

I don't want to break these chains You're poison 

 

Am        F        C         E 
One look could kill My pain, your thrill 

 

I want to love you but I better not touch (Don't touch) 

I want to hold you but my senses tell me to stop 

I want to kiss you but I want it too much (Too much) 

I want to taste you but your lips are venomous poison 

You're poison running through my veins 

You're poison, I don't want to break these chains 

 

Poison, oh no 

Runnin' deep inside my veins, 

Burnin' deep inside my veins 

It's poison I don't wanna break these chains 

Poison 

  



  Thriller 
 

Intro: G Am 

                           

1. It's close to mid...night and something evil's lurking in the dark, 

   under the moon...light you see a sight that almost stops your heart. 

                D                                               Am 

    You try to scre...am, but terror takes the sound before you make it. 

                D                                                 Am 

   You start to fre...eze, as horror looks you right between the eyes, 

              E7 

      you're paralyzed. 

                  Am         C 

'Cause this is thriller, thriller night, 

     D                                F 

and no one's gonna save you from the beast about strike. 

                 Am         C 

You know it's thriller, thriller night, 

        D                               F         G        Am 

you're fighting for your life inside a killer, thriller tonight 

 

2. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. 

    You feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun. 

                   D                                      Am 

    You close your eyes and hope that this is just imagination, 

                  D                                      Am 

    but all the while you hear the creature creepin' up behind, 

                   E7 

    you're out of time. 

 

                  Am         C 

'Cause this is thriller, thriller night, 

       D                                   F 

there ain't no second chance against the thing with forty eyes. 

                 Am         C 

You know it's thriller, thriller night, 

        D                            F         G        Am 

you're fighting to survive inside a killer, thriller tonight. 

 

    Night creatures call, and the dead start to walk in their masquerade. 

    There's no escapin' the jaws of the alien this time. 



    this is the end of your life. 

 

 

3. They're out to get you, there's demons closing in on every side. 

    They will possess you unless you change the number on your dial. 

               D                                   Am 

    Now is the time for you and I to cuddle close together, 

                 D                                          Am 

    all thru the night I'll save you from the terror on the screen, 

                   E7 

    I'll make you see... 

                Am         C 

That this is thriller, thriller night, 

       D                                F 

'cause I can thrill you more than any ghost would dare to try. 

                 Am         C 

Girl, this is thriller, thriller night, 

    D                                 F 

so let me hold you tight and share a killer, diller, chiller, 

   G             Am 

thriller here tonight. 

  

                  Am         C 

'Cause this is thriller, thriller night, 

     D                                F 

and no one's gonna save you from the beast about strike. 

                 Am         C 

You know it's thriller, thriller night, 

        D                               F         G        Am 

you're fighting for your life inside a killer, thriller tonight 

 


