Allsångsgympa-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
Det är ingenting vi glööö-mmer
När stunden väl är ööö-ver

Ett sånt liv vi för
Ett sånt bry de får
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

En jävel på kärlek (G-E-S)
Är inte särskilt bra på fotboll,
har aldrig hoppat över häck och vattengrav
Har inte den fysiken, i praktiken,
är jag ganska svag.
Jag är inget vidare på kortspel,
jag tycker inte om när hästar springer.
Det kostar allt för mycket, i mitt tycke,
vem bryr sig om vem som vinner.
Men det finns saker jag gör,
ingen annan man skulle ha kraft att orka med.
Finter och tricks, ingen annan kan,
kom hem till mig så får du se

Jag är en jävel på kärlek,
jag är jävel på att kyssa flickorna.
Jag är en jävel på kärlek,
och det finns ingen som kan slå mig på fingrarna där.
Jag äger inte några verktyg,
tar alltid bussen när min bil lagt av.
Och jag blir jämt besviken på tekniken,
jag inte klarar av.
Och när jag bjuder hem på middag,
så får jag aldrig några glada miner.
Och alla kvinnor som jag har tyckt om,
dem sitter där och lider.
Men sen när bordet har dukats av,
och vi har gått och satt oss nån annanstanns.
Då kan hon inte låta bli att lägga armarna om min hals.
Jag är en jävel på kärlek,
jag är jävel på att kyssa flickorna.
Jag är en jävel på kärlek,
och det finns ingen som kan slå mig på fingrarna där.
Du kommer hitta mig som helst,
jävel på kärlek, kärlek, jävel på kärlek.
Jag är en jävel på kärlek,
jag är jävel på att kyssa flickorna.
Jag är en jävel på kärlek,
och alla flickor bara tömmer fickorna.
Jag är en jävel på kärlek,
kärlak,
Jag är en jävel på kärlek,
och det finns ingen som kan slå mig på fingrarna där.

Himlen runt hörnet
Så många människor omkring mig
Utan varken mening eller mål
Alltid nån som blir över
Säg mig, varför blir det alltid så
Nån där uppe
måste ha sett mig

Och tänkt att nu så är det väl
ändå hennes tur
Min tur att träffa nån som vet
vad jag behöver
det verkar som mina
ensamma dar
För alltid är över
Ref: För jag har himlen
runt hörnet
En egen ängel i en säng
Som om himlens
alla små stjärnor
Sjöng för mig, sjöng för dig
I en underbar refräng
Du är himlen
runt hörnet för mig
Mmm..
Och jag reste runt jorden
Men du fanns här mitt framför mig
Och Gud vet vad jag hade gjort
Hur jag hade mått om jag inte
träffat dig
Jag levde som ett frö för vinden
Tog kärlek där jag fick den
Och dagen som den kom
Men jag har dig nu som vet
vad jag behöver
Det verkar som mina
ensamma dar
För alltid är över

Oboy
Oh boy!
Vilket vackert väder, solen skiner idag
Oh boy!
Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag
Så upp och hoppa, det är sol idag
Och en så'n dag kan man inte ligga och dra
Nej, lämna idet och häng med mig ut
Då sommar'n kommer, nu är vintern slut
Oh boy!
Hör på fåglasången, de sjunger så man blir yr
Oh boy!
Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr
Ja, tänk ändå att man kan bli så glad
Av markens blommor och av gröna blad
Och barnet i en kommer hem igen
Till glömda drömmar och till sommaren
Oh Boy!
Oh boy!
Vilka glada toner, det rycker och spritter i mig
Oh boy!
Tusen millioner kramar vill jag ge dig
Ja, tänk att det kan va' så lätt ibland
Så enkelt som att sträcka ut en hand
Och torka gruset av en barnakind
Och känna värmen från en sommarvind
Oh boy!
Sicken skänk från ovan det är att leva idag
Oh boy!
Rena gudagåvan, är det konstigt att jag är glad?
För solen skiner ju och du är här
Och jorden spinner i sin himlasfär
Och faktiskt när man mår på detta vis
Är världen nära på ett paradis
Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!

Oh Boy!
Vilket vackert väder!
Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!
Oh Boy!
Vilket vackert väder, solen som skiner idag
Oh Boy!
Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag
Oh Boy!
Hör på fåglasången, de kvittrar så man blir yr
Oh boy!
Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr

Jag kommer (Veronica Maggio)
Natten är ung och jag ligger vaken
Jag är "Lucy in the sky", jag är högt över molnen
Ja, jag vet att hon är söt men håll tillbaka
För jag har trillat dit, jag har fallit, jag har vaknat
Ja, jag vet att hon är söt men håll tillbaka
För,
Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer - jag är nästan där
Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer nu
Du, håll ut
Du vet att,
Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer
Baby, jag tror jag är kär
I taxin, i trappen, i hissen, i hallen
Jag faller
Faller
Du och jag nu
Du snälla vänta, vänta, håll ut
Tio tusen meter upp i luften ser jag allt så klart
Jag vet att hon är söt, men det måste bli du och jag
Du och jag
För,
Jag kommer, jag kommer, jag kommer - jag är nästan där
Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer nu

Du, håll ut
Du vet att,
Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer
Baby, jag tror jag är kär
I taxin, i trappen, i hissen, i hallen
Jag faller
Faller
Oooooooh
Jag tror att jag faller, jag faller
Jag faller
Jag faller
I taxin, i trappen, i hissen, i hallen
Jag faller
Faller
Du, håll ut
Du vet att,
Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer
Baby, jag tror jag är kär
I taxin, i trappen, i hissen, i hallen
Jag faller
Faller
Jag kommer, baby, jag tror jag är kär
I taxin, i trappen, i hissen, i hallen
Jag faller
Faller

Sommaren är kort
Inte ett moln
Så långt ögat kan nå
Inte en droppe regn
På flera dar
Med en glass i min mun
å i sandaler av plast
Går jag i solen
Och tänker på dig
Ljusblåa dagar
Seglar förbi

Sommaren är kort
De mesta regnar bort
Men nu är den här
Så ta för dig
Solen skiner idag
Hösten kommer snart
De går med vindens fart
Så lyssna på mig
Solen skiner
Kanske bara idag
Vattnet är varmt
Och luften står still
Jag sitter i skuggan
Läser gårdagens blad
Snart är det dags
För ett hopp i de blå
Få bort sanden mellan tårna
å svalka min kropp
Sommaren är kort
De mesta regnar bort
Men nu är den här
Så ta för dig
Solen skiner idag
Hösten kommer snart
De går med vindens fart
Så lyssna på mig
Solen skiner
Kanske bara idag
Nananana
Nanana
Nanana
Nanana
Nanana
Sommaren är kort
Det mesta regnar bort
Men nu är den här
Solen skiner
Kanske bara idag

Temperaturen (August och Lotta)
När temperaturen är hög uti kroppen
närmare 40 än trettiosju komma fem
så ska det låta när ångan är uppe
och så är fallet i detta nu
Vi rullar, vi rullar osv
Nu får för varandra vi oss presentera
och ifrån stolen vi reser oss opp.
Herrarna börja och djupt de sig buga
damerna sedan från stolen far opp.
August och Lotta osv........
Rakt över bordet hittar vi en granne
ett stadigt tag i hans händer vi ta.
Sen ska vi sjunga som båten på havet
glasen vi akta så de ej gå i kras.
Det rullar, det rullar
Ja, ikväll ska vi alla vara glada och sjunga
glädjen skall vara överst på topp.
Jenka vi dansar så plankorna gungar
om någon trillar vi reser han opp.

August och Lotta osv........

Var ska vi sova inatt
Hon är en duva
Som dansar på dunkuddar
En ros så ljuv att
Allt blir till guld hon nuddar
Hon är prinsessan
I en otrolig saga
Hon är en fjäril
Som flyger runt på Haga
Hon finns i drömmen

Hon är där hela natten
En natt med henne
Är nog den största skatten
Hon kommer till mig
Och gör mig mera lockad
Men när hon pratar
Då blir jag rent av chockad
(Rent av chockad)
(Rent av chockad)
(Rent av chockad)
(Var ska vi sova inatt)
Jag har en säng som står tom,
(Var ska vi sova inatt)
En lägenhet med två rum
(Om du vill leka tafatt)
Så varför slösa med tiden
Och förneka vad vi egentligen båda vill
(Var ska vi sova inatt)
Jag har en skamlig idé
(Var ska vi sova inatt)
Ja du kan väl följa med
(Om du vill leka tafatt)
Låt oss få det på det klara
För jag bor ju bara ett kvarter härifrån
Men nu vad hände
Vad var det hon sa till mig
Min dröm den vände
Hon blev till en vanlig tjej
Det känns rätt nedrigt
Att hon tog första steget
Hon fick ett försprång
På grund utav min feghet
Jag var rent mållös
Nu var väl måttet rågat
Hon gjorde det som
Jag aldrig skulle vågat
Men det var kanske
En rätt bra grej hon gjorde
Jag skulle varit ensam
Om hon ej sagt dom orden
(Sagt dom orden)
(Sagt dom orden)
(Sagt dom orden)

(Var ska vi sova inatt)
Jag har en säng som står tom,
(Var ska vi sova inatt)
En lägenhet med två rum
(Om du vill leka tafatt)
Så varför slösa med tiden
Förneka vad vi egentligen båda vill
(Var ska vi sova inatt)
Jag har en skamlig idé
(Var ska vi sova inatt)
Ja du kan väl följa med
(Om du vill leka tafatt)
Låt oss få det på det klara
För jag bor ju bara ett kvarter härifrån
Jag har en säng som står tom
(Var ska vi sova inatt)
En lägenhet med två rum
(Om du vill leka tafatt)
Så varför slösa med tiden
Förneka vad vi egentligen båda vill
(Var ska vi sova inatt)
Jag har en skamlig idé
(Var ska vi sova inatt)
Ja du kan väl följa med
(Om du vill leka tafatt)
Låt oss få det på det klara
För jag bor ju bara ett kvarter härifrån
Hon är en duva
(Duva)
(Duva)
(Duva)
(Duva)
Hon är en duva
(Duva)
(Duva)
(Duva)
(Duva)
Hon är en duva
(Duva)
(Duva)
(Duva)
(Duva)

Kom igen, Lena
Sluta dröm om det ljuva livet,
Vi kommer aldrig vara med om det
Och be aldrig mer om ursäkt, för sakerna do aldrig gjorde
Men det äter upp dig när do ligger I din säng,
Åh, gud det gör så ont att något så nära kan vara så långt bort
Jag vet att det bara är fantasier
Och nu är hon I mig, och kommer alltid vara
Och jag vet att allt är falskt och bedrägeri
Men det struntar jag I, för vi dansar och do har så mjuka läppar
Åh, kom igen, Lena! Vad skulle vi annars göra?
Kom igen, Lena! Kom igen Lena!
Men bryt inte ihop nu, do är bara en av många, människor jag drömt om
Och do kan inte fånga mig, och jag kan inte fånga dig, för jag vet att hela stan
vill ha dig
Exakt!
Åh, kom igen, Lena! Vad skulle vi annars göra?
Åh, Kom igen, Lena! Kom igen! Kom igen!
Okej? - Okej, who!
Jazzhuset är fullt av trix och koca-kola chiks och kicks,
Han har skrivit det och det och hon är där från 6 till 6,
UT på syntheseizer-golven
NER I ljuva livet
UPP på taken
ÖVER staden
UNDER fabriksmolnen, jag ser:
Elvispojkarna som slänger upp påskliljorna
Andra Långgatan-flickorna med hjärtat av på mitten
När jag går runt här I feber
Nere vid kanalerna
Och nån dag är jag glömd här...
Åh, kom igen, Lena! Vad skulle vi annars göra?
Kom igen, Lena! Kom igen! Kom igen! Kom igen!

När en flicka talar skånska
Jag faller lätt som en plätt, för en Malmöflickas sätt
Och en tös från Helsingborg är go' att drömma om
Ysta-tösernas uttal, det är det grannaste jag vet
När de pratar så kan jag sitta och lyssna i all oändlighet
När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår
Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår
Stockholmskan är vacker, göteborgskan har sin charm
Men när en flicka talar skånska är det nå't som gör mig så varm
Jag drog en spader madam, och hon kom från Simrishamn
Men en hjärterdam från Lund, hon har förtrollat mig
Flickorna ifrån Klippan har nåt tydligt, mjukt och lent
Och Kristiansta-tösernas snack det är så klingande och rent
När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår
Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår
Stockholmskan är vacker, göteborgskan har sin charm
Men när en flicka talar skånska är det nå't som gör mig så varm
I Landskorna och Eslöv med, där faller jag på knä
När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår
Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår
Stockholmskan är vacker, göteborgskan har sin charm
Men när en flicka talar skånska är det nå't som gör mig så varm
(När en flicka talar skånska) Ett språk som jag förstår
Då känns det lite extra hur mitt hjärta det slår
Stockholmskan hon är vacker, göteborgskan har sin charm
Men när en flicka talar skånska är det nå't som gör mig så varm
När en flicka talar skånska, ett språk som jag förstår
Då känns det lite extra hur mitt hjärta slår

Det bästa kanske inte hänt än (Molly Sanden)
Du längtar efter nästa steg
Men jag har börjat festa mer
Vi ville alltid samma saker
Nu är jag inte lika säker
Hur skulle jag förlåta mig
Om jag skulle lova dig allt det där?
För jag är inte riktigt klar än
Tänk om jag kommer ångra mig sen?

Vi siktade mot rymden
Vi fastna ibland molnen
Och jag vill stanna kvar här nu
Men du vill hitta vägen ut
Vågar jag, vågar du, vågar vi släppa taget
Innan jag, innan du, innan vi träffar marken?
Säg, ska vi våga tänka tanken?
Det bästa kanske inte hänt än
Vågar jag, vågar du, vågar vi släppa taget
Innan jag, innan du, innan vi träffar marken?
Säg, ska vi våga tänka tanken?
Det bästa kanske inte hänt än
Brukar säga, "borta bra men hemma bäst"
Men väljer ändå borta mest
Och kanske är det allt för ofta
Jag hellre sover kvar på soffan
Vår kärlek var en explosion (Explosion)
Men lågan brann så stort att den dog för fort
Nu fyller vi mest ut en tystnad
Vi frågar men har slutat lyssna
Vågar jag, vågar du, vågar vi släppa taget
Innan jag, innan du, innan vi träffar marken?
Säg, ska vi våga tänka tanken?
Det bästa kanske inte hänt än
Vågar jag, vågar du, vågar vi släppa taget
Innan jag, innan du, innan vi träffar marken?
Säg, ska vi våga tänka tanken?
Det bästa kanske inte hänt än
För jag kan inte längre blunda (Nej)
För allt det där jag trycker undan (Nej)
Hur mycket vågar tiden vänta?
Hur länge orkar kroppen längta?
Vågar du, vågar du, vågar jag
Vågar du, vågar du, vågar jag
Vågar du, vågar du, vågar jag
Vågar du, vågar du, vågar jag
Vågar du, vågar du, vågar jag
Vågar du, vågar du, vågar jag
Vågar du, vågar du, vågar jag

Vågar jag, vågar du, vågar vi släppa taget
Innan jag, innan du, innan vi träffar marken?
Säg, ska vi våga tänka tanken?
Det bästa kanske inte hänt än
Vågar jag, vågar du, vågar vi släppa taget
Innan jag, innan du, innan vi träffar marken?
Säg, ska vi våga tänka tanken?
Det bästa kanske inte hänt än

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
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