
Allsång på skånska-sången   (Orig. Never let it go. Svensk text: Sandra Marielle)

Nu ska vi hitta våran egen takt

och känna hur vi lever

Ja, glöm nu alla kloka ord som sagts

Nu finns det inga hinder

Ett sånt liv vi för

Ett sånt bry de får

När vi ler och sjunger så

Bara sikta högt

Ja, nu kör vi på

Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag

Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket”

(”shejkar breaket”)

Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag

Det är ingenting vi glööö-mmer

När stunden väl är ööö-ver

Förblindade av sångens starka kraft

Vi seglar på vår feeling

Och sinnena är här och nu med allt

Vi laddar för vår healing



Ett sånt liv vi för

Ett sånt bry de får

När vi ljudar högt i skyn

Rör på ben och lår

Dags att ”shejka på”

Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag

Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket”

(”shejkar breaket”)

Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag

Ett sånt liv vi för

Ett sånt bry de får

Rör på ben och lår

Dags att ”shejka på”

Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag

Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket”

(”shejkar breaket”)

Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag

Det är ingenting vi glööö-mmer

När stunden väl är ööö-ver

Så låt dem alla höra vår sång



Främling

Främling, vad döljer du för mig

En svag nyans, av ljus nånstans men ändå

En främling, så känner jag för dig

Jag ber dig låt mig få veta

Vem vill du vara kan du förklara det för mig?

Som Mona Lisa har sitt leende

Så gömmer också du en hemlighet

Stjärnor jag ser dom vill gärna ta ner nå'n till dig

Där bortom himlen finns en evighet

Om du vill upptäcka den här med mig

Ta första stegen och visa mig vägen i kväll

En känsla och jag litar på den

Se'n blir vår kärlek aldrig främmande igen

Natten finns till för dig och mig

Glöm det som är omkring oss

Låt mig få komma

låt mig få vara nära diiii-g

Som Mona Lisa har sitt leende

Så gömmer också du en hemlighet



Stjärnor jag ser dom vill gärna ta ner nå'n till dig

Där bortom himlen finns en evighet

Om du vill upptäcka den här med mig

Ta första stegen och visa mig vägen i kväll

En känsla och jag litar på den

Se'n blir vår kärlek aldrig främmande igen

Diggilo

Lilla bananen han kunde inte dansa

På discot stod han men han våga inte chansa

I sin aladdin sko

Han bara stod och glo

Dom andra klädd för fest

Foppatoffel blommig väst

Men på en tv

Så hitta jag min tro

Treenigheten

Med feta BlingBling sko

Lilla bananen

Han tog en gyllne spray

Med GuldKameltå

Gick fram till närmsta tjej

Diggiloo Diggiley alla tittar på mig där jag går med mina gyllne skooooor

Jag dansade omkring på gatan



Och hela världen den looooog

Diggiloo Diggiley Himlen öppnade sig

Det är knappt man sina ögon trooooo

Och jag börjar nästan sväva I mina gyllne skooor

Ehehehehehehe "Nu har jag pimpat upp mina feta skor och dom sitter så skönt på
mina kameltår.

En dag på festen jag kom ur garderob

Men alla skratta dom var bananofob

Jag tappa all min smör

Som floppad mag dansör

Jag sprang från discotek

Ville ha tutte och kärlek

Då kom från himlen

Tre stycken visa män

Dom doftar deo och likna barbies ken

Lilla bananen tappa ej din tro

Kärlek till dansen sitter inte i din sko

Diggiloo Diggiley alla tittar på mig där jag går med mina gyllne skooooor

Jag dansade omkring på gatan

Och hela världen den looooog

Diggiloo Diggiley Himlen öppnade sig

Det är knappt man sina ögon trooooo

Och jag börjar nästan sväva I mina gyllne skooor

Det var en önskedröm men jag måste medge



Att när jag vaknade, vakna jag med glädjeee

Jag en sång och en dansman
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Diggiloo Diggiley alla tittar på mig där jag går med mina gyllne skooooor

Jag dansade omkring på gatan

Och hela världen den looooog

Diggiloo Diggiley Himlen öppnade sig

Det är knappt man sina ögon trooooo

Och jag börjar nästan sväva I mina gyllne skooor

Och jag börjar nästan sväva I mina gyllne skooor

Tusen och en natt

Bortom mörkret finns en evighet

Himlens alla stjärnor lyser upp i natten

Kanske att min dröm blir verklighet

För din kärlek går jag genom eld och vatten

Jag vill ha dig här hos mig, och alltid vara nära dig

Du finns i mina drömmar

Tusen och en natt

Väcker mina känslor

Varje tidig gryningsmorgon

Sagan om vår kärlek

Kan bli verklig, kan bli sann



om du älskar mig i tusen och en natt

Som en tjuv om natten kommer du

Stjäl en kyss och tar det mesta av min kärlek

Utanför så är det mörkt ännu

När det ljusnar vill jag vara i din närhet

Jag vill vakna upp med dig och känna att du älskar mig

Du finns i mina drömmar

Tusen och en natt

Väcker mina känslor

Varje tidig gryningsmorgon

Sagan om vår kärlek

Kan bli verklig, kan bli sann

om du älskar mig i tusen och en natt

Om du älskar mig i tusen och en natt

Guld och gröna skogar

Det var dans och hålligång

Upp på logen natten lång

Det var sommar, det var guld och gröna skogar

Det är en stilla kväll

Men jag får ingen ro



Solen dröjer kvar vid havets rand

Jag börjar tänka på

En gång för länge sen

En annan kväll i pilevallars land

Spelemännen spelade som elden vore lös

Pågarna från Sjöbo var vilda

Och de svingade varsin tös

Det var dans och hålligång

Upp på logen natten lång

Det var sommar, det var guld och gröna skogar

Jag var ung och du var grann

Som vi älskade varann'

Det var sommar det var guld och gröna skogar

Under eken där vid ån

Frågade du mig

Om jag var din i alla våra dar

Och solen sänkte sig

När fiolen stämde upp

Jag lovade att alltid stanna kvar

Det var dans och hålligång

Upp på logen natten lång



Det var sommar, det var guld och gröna skogar

Jag var ung och du var grann

Som vi älskade varann'

Och jag lovade dig guld och gröna skogar

Spelemännen spelade som elden vore lös

Pågarna från Sjöbo var vilda

Och de svingade varsin tös

Det var dans och hålligång

Upp på logen natten lång

Det var sommar, det var guld och gröna skogar

Jag var ung och du var grann

Som vi älskade varann'

Och jag lovade dig guld och gröna skogar

Jag var ung och du var grann

Som vi älskade varann'

Det var sommar, det var guld och gröna skogar

Så ge mig sommar, ge mig guld och gröna skogar

Alla flickor utom jag

Alla flickor utom jag

Han har bakåtslickat hår



Han tar varje chans han får

Men jag vet att han har en hemlighet

Som ingen vet

Han står här utanför min dörr

Och tror att allting kan bli som förr

Men jag vet att han har en hemlighet

Som ingen vet

En kvinnokarl som utger sig

Att han är gåvan just till dig

Han är stadens lustlakej

När han går förbi då tystnar musiken

Hans magi gör ingen besviken

Han ger alla flickor vad de vill ha (Alla flickor vad dom vill ha)

När han går förbi då stannar trafiken

Skapar värsta kalabaliken

Han ger alla flickor vad de vill ha

Alla flickor utom jag

Han har ett leende av guld

Han är mannen utan skuld

Men jag vet att han har en hemlighet

Som ingen vet

En kvinnokarl som utger sig



Att han är gåvan just till dig

Han är stadens lustlakej

När han går förbi då tystnar musiken

Hans magi gör ingen besviken

Han ger alla flickor vad de vill ha

Alla flickor utom jag

Han var en kort romans

Jag lämnat bakom mig

Helt utan nån substans

När han går förbi (tystnar musiken)

Hans magi gör ingen besviken

(Han ger) alla flickor vad de vill ha

Och när han går (förbi då stannar trafiken)

(Skapar värsta) kalabaliken

Han ger alla flickor vad de vill ha

Alla flickor utom jag

Alla flickor utom jag

Michelangelo

Har försökt att fånga bilden jag vill ha av dig

Fast bliderna är många har ingen av dom lyckats mej



Bilderna saknar ju skärpa och stil

Och gör inte rätt visa åt din profil

En tanke når mig långt ifrån

Jag slår mig ner vid min telefon

Michelangelo kan du svara på

Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen

Michelangelo men så svara då

Kan du komma hit och ta med stafilt och måla av min vän

Ohh

Om han kunde visa hela världen hur du ler

Så skulle mona-lisa be om att få plockas ner

Ohh

Du skulle ta henne plats som legend

Med fräknar på näsan blev du lika känd

Som mästaren nån stans ifrån

Var snäll och svara I telefon

Michelangelo kan du svara på

Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen

Michelangelo men så svara då



Kan du komma hit och ta med staflit och måla av min vän

Ohhh

Yhea yhea ohh

Du skulle ta hennes plats som legend

Med fräknar på näsan blev du lika känd

Som mästaren nån stans ifrån

Var snäll och svara I telefon

Michelangelo men så svara då

Michelangelo men men men så svara då

Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då

Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då

Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då

Satellit

Du har stått vid horisonten

Du har tittat mot havet om jorden var rund

Men allt som du såg var en båt som försvann

I dimman som rullade fram

Jag är inte rädd att flyga

Jag, för ovanför molnen står himlen på glänt

Som jorden och månen vi dras till varann



Men håll mig så hårt som du kan

Jag känner mig som en…

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit högt upp i det blå

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit, nu kan jag förstå

Åh… vad världen är liten ändå (Högt i det blå)

Vi har gått omkring på jorden

Vi har dragit vår frihet på släp överallt

Och solen har värmt oss, men när den går ner

Behöver jag värmen du ger

Åh, jag känner mig som en…

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit högt upp i det blå

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit, nu kan jag förstå

Åh… vad världen är liten ändå

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit högt upp i det blå

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit, nu kan jag förstå

Åh… vad världen är liten ändå (Högt i det blå)

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit högt upp i det blå



Satellit, satellit, åh…

Som en satellit, nu kan jag förstå

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit högt upp i det blå

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit, nu kan jag förstå

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit högt upp i det blå

Satellit, satellit, åh…

Som en satellit, nu kan jag förstå

Det gör ont

Och alla omkring dom märker ingenting

Finns de nått mer o säga

Säg finns det nånting mer

Jag var väl ingen ängel

Jag förnekar inte de

Men nu när det är över

Så finns du överallt Ååh!

Ont, det gör ont men det går

Det gör ont en stund på natten

Men inget på dan

Du vet att det gör ont



Det gör ont men ändå

Jag har klarat mig rätt länge

Jag börjar blir van

Och alla omkring dom märker ingenting

Det gör ont, så ont

Här finns så många minnen

Allt vi gjort i våra dar

Fattiga o rika

Det finns väl många minnen kvar

Men om jag kunde glömma

Då kunde jag bli fri

Ååh

Ont, det gör ont men det går

Det gör ont en stund på natten

Men inget på dan

Du vet att det gör ont

Det gör ont men ändå

Jag har klarat mig rätt länge

Jag börjar blir van

Och alla omkring dom märker ingenting

Det gör ont



Ååh

De sista jag behöver

Är flera minnen utav dig

Men nu när det är över

Ååh

Då finns du överallt

Ont, det gör ont men det går

Det gör ont en stund på natten

Men inget på dan

Du vet att det gör ont

Det gör ont men ändå

Jag har klarat mig rätt länge

Jag börjar blir van

Och alla omkring dom märker ingenting

Det gör ont, ont så ont så ont

Dom märker ingeting men...mmm

Det gör ont

Ont, det gör ont, det gör ont

Växeln hallå!

Det var en kväll jag hade ingenting för mig

Jag gick till stadens hotell



Jag satt i baren och där stod hon framför mig

Wow, vad hon var sensationell

En liten blick, det fick jag, sen gick jag

Liksom i trans och såg henne gå

Mitt hjärta slog, det ticka och ticka

Och där fanns du på rum tjugotvå

En telefon och jag fick slå nummer nio

Och någon svarade då:

Växeln hallå, hallå, hallå

Växeln hallå, hallå

Fröken hallå, hallå, hallå

Koppla mig till tjugotvå

Det blir inget svar där, hon är inte kvar där

Ja, jag är ledsen, försök på nytt igen

Växeln hallå, hallå, hallå

Koppla mig till tjugotvå

Där satt jag ensam på mitt rum och fundera

Tänk vad man kan hitta på

Som ni förstår så ville jag veta mera

Om henne på tjugotvå



Min telefon, den tog jag, sen slog jag

En nia till och vänta på svar

Var det nåt fel? Det ringde och ringde

Sån tur att hon i växeln var kvar

Det spraka till och jag fick höra en stämma

Och sedan fick jag till svar:

Växeln hallå, hallå, hallå

Växeln hallå, hallå

Fröken hallå, hallå, hallå

Koppla mig till tjugotvå

Det blir inget svar där, hon är inte kvar där

Ja, jag är ledsen, försök på nytt igen

Växeln hallå, hallå, hallå

Koppla mig till tjugotvå

Växeln hallå, hallå, hallå

Växeln hallå, hallå

Fröken hallå, hallå, hallå

Koppla mig till tjugotvå

Växeln hallå, hallå



Heroes

Don't tell the gods I left a mess

I can't undo what has been done

Let's run for cover

What if I'm the only hero left

You better fire off your gun

Once and forever

He said go dry your eyes

And live your life like there is no tomorrow son

And tell the others

To go sing it like a hummingbird

The greatest anthem ever heard

We are the heroes of our time

But we're dancing with the demons in our minds

We are the heroes of our time

Heroes

But we're dancing with the demons in our minds

Heroes

We are the heroes of our time

Heroes

But we're dancing with the demons in our minds

Heroes

The crickets sing a song for you



Don't say a word don't make a sound

It's life's creation

I make worms turn into butterflies

Wake up and turn this world around

In appreciation

He said I never left your side

When you were lost I followed right behind

Was your foundation

Now go sing it like a hummingbird

The greatest anthem ever heard

Now sing together

We are the heroes of our time

Heroes

But we're dancing with the demons in our minds

Heroes

We are the heroes

Now go sing it like a hummingbird

The greatest anthem ever heard

Now sing together

We are the heroes of our time

Heroes

But we're dancing with the demons in our minds

Heroes

We are the heroes of our time



Heroes

But we're dancing with the demons in our minds

Heroes

We are the heroes

Fångad av en stormvind

Jag har aldrig slutat tro

Att efter varje natt väntar gryningen

Fast jag inte kan förstå

Så finns det tid för skratt när jag börjar om igen

Känner doften från en stilla ocean

Plötsligt står jag i en levande orkan

Jag är fångad av en stormvind

Fast för dig

Ingenting kan hindra mig

När det blåser i mitt hjärta

Fångad av en stormvind, natt och dag

Här finns bara du och jag

Och det ljus som himlen lämnat kvar

Det är dags att ge sig av

För stunder som har flytt kommer aldrig mer

Reser ut på öppet hav
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Där allting blir som nytt

I den framtid som du ger

Utan saknad lämnar jag min trygga hamn

Fri, men ändå bunden till en öppen famn

Jag är fångad av en stormvind

Fast för dig

Ingenting kan hindra mig

När det blåser i mitt hjärta

Fångad av en stormvind, natt och dag

Här finns bara du och jag

Och det ljus som himlen lämnat kvar

Vi går tillsammans

Förenade av kärlekens band

Min längtan vaknar

När du ler och räcker mig din hand

Jag är fångad av en stormvind

Jag är fångad av en stormvind

Fast för dig

Ingenting kan hindra mig

När det blåser i mitt hjärta

Fångad av en stormvind, natt och dag

Här finns bara du och jag
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Och det ljus som himlen lämnat kvar

(Fångad av en stormvind)

Jag är fångad av en stormvind


