
 1. Allting kan gå itu men hjärtat kan gå i tusen bitar ...................................................................................Björn Afzelius  
 2. Aldrig ska jag sluta älska dig, du är allt jag har och allt jag ber om .............................................. Jonas Gardell
 3. Det vackraste jag vet, är att se dej när du sover............................................................................. Cecilia Vennersten
 4. De ska va tunna skivor av de, föga hjälper nu dina böner, aldrig ska jag mer emot dig le .............Siw Malmqvist 
 5. Det börjar verka kärlek, banne mig. Sånt som man ser på bio, tänka sig .............Claes-Göran Hederström           
 6. Det är för oss solen går opp. Lyser som guld, för kärlekens skull .......................................................Ted Gärdestad     
 7. Dina bröst är som svalor som häckar. Det är sommar’n som bor i dig ...............................................................Malta  
 8. Drömmar av silver, drömmar av gull. Vakna för månens och kärlekens skull. ..........................................Bertil Boo   
 9. Du ger mig bra vibrationer, varje gång du tar min hand i din ...................................................Kicki Danielsson 
10. Flickan i Havanna hon har inga pengar kvar, sitter i ett fönster, vinkar åt en karl. ...............................Evert Taube
11. Främling vad döljer du för mig i dina mörka ögon ...............................................................................................Carola  
12. Fångad av en stormvind, fast för dig. Ingenting kan hindra mig ........................................................................Carola  
13. Gulligullan, koko som en gök (Koko) jag bjuder dig två rum och kök. ..........................................Jokkmokks Jokke 
14. Han ser ut som en karl.Med en kropp som en karl & han kysser som en karl ska..Lill Lindfors, Anne-Lie Rydé
15. Nu är jag helt galen, galen i dig. I ditt himmelska leende, i ditt skratt........................................ Tomas Ledin
16. Härligt, härligt men farligt, farligt. Ganska vanligt, men oförsvarligt .........................................................Björn Skifs  
17. Jag skulle äga miljoner om tårar vore guld. Jag kan aldrig glömma dig........................................Agnetha Fältskog 
18. Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till .................................................................................................Ted Gärdestad 
19. Jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta. ...............................................................Sten & Stanley
20. Kaffe utan grädde, är som kärlek utan kyssar & kärlek utan kyssar, är väl ingen kärlek, säg?.......Gösta Jonsson 
21. Leende guldbruna ögon, har jag förälskat mig i .............Sven-Ingvars -75, Vikingarna -77,  Sten & Stanley -88
22. Lilla söta Fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens råg. ..................................................Sven-Ingvars 
23. Låt livet komma nära, se mig för här är jag min enda längtan nu och här, älska mig för den jag är........Ainbusk 
24. Min fästman han var modelejon, dandy, charmör....................................................................................Ulla Billqvist 
25. Min älskling, du är som en ros. En nyutsprungen, skär. ........................................................................... Evert Taube 
26. Ring ring, bara du slog en signal. Ring ring! Tystnaden är så total ..............................................................ABBA
27. Ska vi gå hem till dig eller hem till mig, eller var och en hem till sitt? .................................................Magnus Uggla 
28. Sånt e livet! Sånt e livet! Så mycket falskhet bor det här ....................................................................Anita Lindblom 
29. Säg inte nej säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända jag blir din vän........................................Sven-Ingvars 
30. Ta mig till havet och gör mig till kung. Kung över sommarn och natten. ..............................Peter Lundblad
31. Det här är en sång för alla dom som aldrig hittat nån att dela sin glädje och sorg med..................Mauro Scocco
32. Tiotusen röda rosor vill jag skänka dig. Tiotusen röda rosor i ett fång. ..........................................Thore Skogman 
33. Två mörka ögon och leendet du gav mig och ingenting var längre som förut. .................................. Sven-Ingvars 
34. Upp över mina öron. Över hela min kropp, förälskad i dig................................................Orup, Anders Glenmark
35. Vad jag drömt om dej, lilla Elin, mjuk som sommarns vind ..............................................................Tommy Körberg 
36. Vem tänder stjärnorna som bara jag ser i dina ögon? ........................................................................... Eva Dahlgren 
37. Vem är det du ger din hand, och som får följa dig hem. Vem får följa dig hem? ...........................................Shanes 
38. Åh, Kristina, från Vilhelmina. Får jag smeka din kind, får jag kyssa din leende mun? ........................Sven-Ingvars 
39. Är du kär i mig ännu Klas-Göran? Har du kvar dina känslor för mig?....................................................Lill-Babs
40. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Säg att do inom dig bär bara kärlekens röst.......Tommy Nilsson
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