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Va ä de ni vill 
 
Bengha sätt på skivan  
Intro gitarr 
Komp 
 
Vad är de som gällt vad är de ni vill  
vi är så gajj å servicemind ja säg bara till  
här finns de snö här finns de is  
välkomna till, vårt paradis  
du kan åka åpp du kan åka ner  
ja våra lift system är gratis just för er  
sen vill ni ha gajj å lite partaj  
så ta en hojt ta av dig slips å din kavajj  
 
vii kan ta dig mee på ett äventyr min vänn  
vem kan stå emot en sådan drööömm  
 
här finns de björn här finns de järv  
å håll dig fare sig ibland de blir en bjärv  
här finns varg här finns de lo  
å Svenne vet vars de har sitt bo  
 
Gitarrsolo 
 
 
å sen när ni far så stannar ni kvar  
vi låg i pisten å vi längtar efter far  
när ni är tebax på er kontor  
så ångrar ni att i från Svartlien ni for  
 
vii kan ta dej med på ett äventyr min vänn  
vem kan stå emot en sådan dröömm  
 
Vad är de som gällt vad är de ni vill  
vi är så gajj å servicemind ja säg bara till  
här finns de snö här finns de is  
vällkomna till, vårt paradis  
Vad är de som gällt vad är de ni vill  
vi är så gajj å servicemind ja säg bara till  
här finns de snö här finns de is  
vällkomna till, vårt paradis  
 
Vad är de som gällt vad är de ni vill 
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