Solen har gått ner
Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå
fel , men ser vi efter får vi se
För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som
ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.
Kan du då måla vår värld, ge oss en bättre atmosfär.
Så du och jag kan glömma bort hur otäckt det är.
Att bo på denna jord, var ingen rättvisa bor. Det
enda vi kan göra här är att flyga i väg.
Vinden har fallit till ro. Alla har vänt om för att följa
dom som fyller oss med falska ord.
Nu ska vi hem och skära djupa sår. För det är det vi
får när vi bara ser på hur allting förgår.

Gröna Løv
Det e nått om det dom sagt, Jag provar nu men vet
inte vart jag försvinner i natt. Packar min väska och
går, jag vill inte vara kvar på denna jord –packar min
väska och går.
Ja jag flyr från allt det här, från allt det som e otäckt
här, jag flyr från allt det här.Fast det finns ingen som
sig bryr, bara för att jag då flyr, kan världen int’ bli
ny.
Så låt oss ta ut till de gröna löv
Vill du följa med, så kanske vi kan komma på TV som
de som inte orkar mer. Och om vi har tur blir vi fler,
vi ska bli en sekt ska ni se, av de som inte orkar mer.
För när vi tror på en gud, då får vi plötsligt en massa
förbud och all börjar bli fult. É det så det é, när man
blir en sekt på TV, fan jag pallar inte det

Himlen
Vad säger du ska vi visa dem, det med himmelen
Jag säger vi provar igen och igen, komma upp till
den,
Sommar höst, vinter och vår, himlen kan alltid
vara blå, åh snälla du låt mig himlen nå.
Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå
Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Astronaut
Klockan slår 8 snart bliver den 9, väntar du ett
tag, blir klockan också snart 10, när den blir 11, é
det för sent för små, De ska hels sova när klockan
den blir 8
Så ner o lägg dig, dröm gott, prinsessa eller prins,
sak samma, det finn ett slott, När klockan slår 12,
hänger jag också på, till drömmarnas land, där
ingen annan kan oss nå.
Och se dig bli en astronaut, en astronaut, en sådan underbar himlascout, alla vår egen astronaut, en
astronaut, en astronaut.
Vi flyger till mars och sen hem igen, hem och berätta om rymden. Tar en macka, sen ska vi åka
igen, ut och upptäcka himmel. Du säger –pappa
det e nått du inte vet, det e på väg hit en står fet
komet, och om du vil hjälpa mig att stoppa den,
så vill jag ha dig som min följesven.

Så låt oss ta ut till de gröna löv
Och se dig bli en astronaut….
Klockan slår 6 snart blir den 7, när klockan den
slår 8 ja då vaknar du.
Så snälla gå i säng, lilla du, annars blir du bara
morgonsur.

Stämman
Där var jag jobbar sitter man bara ner, ska alltid
va glad och man måste också le. Säj m-hey , ock
man ska vara där varje dag. É det jag som é lat
eller é det faktisk fel, att de som jobbar borde få
lite mera fred, då skulle vi nog må bra.
Inte för att jag klagar men jag tycker det är
grymt, att man ska vara falsk för at tjäna lite
mynt, men man ska pengarna ha. Och utan kärlek blir det också fel, man skulle mena att man
bara kunne få mer, då skulle vi nog må bra.
Stanna upp! Det vill jag göra nu, finns det mera
förnuft, har jag något av det kvar. Jag vill leta nu,
så kanske jag kan finna dig du, så vi samman kan
gå tills vi kärleken har.

Min Kära
Alla har väl provat o ligga ensam naken kvar, legat å tänkt på hur mycket man saknar en att nära
va.
Det har jag nu provat i nästan 30 dar, ja jag hade
faktisk inte några andra val.
Min kvinna hon stack, ja hon sa att jag drack,
men nu jag inte dricker mera, -jag vill hellre ha
dig tilbak’s
Så snälla kom nu, ja jag bjuder dig ut, så kanske
du och jag kan få det som vi hade det i gamla dar.
Jag ska ut och ses med min kära. Vi ska starta upp
på ny. Vi ska vara varandra mera nära och kanske
vi kan få lite i smyg. Jag vill hålla dig i handen, jag
vill då smeka dina lår. När vi två kysser på stranden, vår kärlek som den var då.
Jag ska ut och ses med tjej, ja för jag har fått
denna ide. Att hon och jag, vi två, ska älska, under månens fina sken. Jag vill hålla dig i handen,
jag vill då smeka dina lår. När vi två kysser på
stranden, vår kärlek som den var då.
Men nu får du komma ihåg att jag faktisk har
några krav, och om du inte dom kan möta, jag
inte dig vil ha.
För jag vill ha blommor och bjudas ut vare dag.
Underbar romans precis som kärlek det ska va.
Du ska hugga ved, vi ska aldrig frysa mer. Nu e du
bara min får ej se andra kvinnor mer. Du ska laga
mat, och varje dag den ska vara klar. Du ska lägga
barnen som vi två ska ha.

Varför varför
Åh, varför ska det vara så, här var vi bor, e det ej
vinden som gör mål.
Mitt hjärta kan slå, mina fötter kan gå. Det finns
ingenting att klaga på, men ändå jag inte mår bra,
ja det känns alldeles för kvavt. Jag kanske borde
ge lite mer, till alla de som fattiga e, men jag kan
inte väl ändra nåt, varför varför ska det vara så.
Jag provar ändå, och jag provar igen, ja jag vill
kunna komma hem. Hålla förbindelsen uppe min
vän, ta hem till vattnet och skogen. Men där
finns ingenting av det kvar, av all den kärlek du
gav o jag kan inte väl ändra nåt, varför varför ska
det vara så.
Åh, varför ska det vara så..
Min stämma e svag, men jag skriker ändå. Jag
ropar på nån som förstår. Nån som tycker det
samma som jag, en som kanske kan ge mig et
svar. Varför vi så spydiga är, varför ingen närhet
är här, men jag kan inte väl ändra nåt, varför varför ska det vara så.

Musik.nu
Kan du känna det i dina tår, det här är en reggeaballet
Kan du känna hur det slår i din mage nästan perfekt
Man kan flyga med armarna – rytmen e ju för fet
Jag o du, vi vill ha musik.nu
Groovet som oss gungar, in i det bästa vi vet
Jag o du vi vil ha musik.nu
Kan du känna det i dina ben – du kan ju knappt gå
rakt (du ja du)
Kom inte o säg at det e vin – du har ju takt i dina
brak (du ramlar nu)
Så låt oss flyga med armarna – rytmen e ju för fet

Go´nat mamma
Mamma kan lampan inte va tänd
O dörren kanske också kan stå på kläm
Jag tror at det bliver svårt, o falla til ro Mamma
kan lampan int’ va’ tänd
Tänk om det kommer spöken i vårt hem
O dom tager os alla en efter en
Jag kan ingen metod, til o slippa bort
Tänk om det kommer spöken i vårt hem
Spöken finns ju inte här mer
Du har ju jagat dom bort med dina svärd o gevär
Blunda nu sött och tank på kärlek
Så faller du nog snart i sømn

Stor & Stark
Maskinen den startar, tåget det går, kör det på
diesel eller på kol. Sak samma så länge vi når vårt
mål, för alla har väl ett mål.
Mitt är att va stor och stark, få en million flytta in
i en ark.
Mitt är att va liten och rädd, man kan väl inte
leva på att vara snäll.
Jag tror jag vill ha lite mer, så jag tar från de som
ingenting é, få min million och bli stor och stark
och lytta in i en ark.
Jag klagar och sitter bredvid, men vem fan bryr
sig om det.
Ditt är mitt för mitt är allt, för jag är stor och
stark.
Tittar på TV, se min million, låna nu betala i
portion. Jag tar mina pengar och sticker i väg,
men då hänger jag fast i bankens trä. Får stanna
kvar, betala av, men nu finns det knappt en krona
kvar. Vad har jag gjort va dum jag var.
Varför kan jag inte bara spara
Jag tror jag vill ha lite mer…
Pengarna kommer, pengarna går, vissa har
många, många har få. E det bara så det ska va,
när vi lever i en värld av kapital. Han é för rik och
hon ska slit, bara för att få en bit.
Ordet orättvisa har fått sitt namn, och vi alla känner till dens famn.

Men mamma jag kan inte sova nu
Kan vi inte se lit’ TV jag o du
Så lovar jag sen o gå in i min säng
Mamma jag kan inte sova nu
Har du nån du älskar ja nån du håller kär
Man eller kvinna spelar roll när du lever här
När du har funnit dig en skatt
En du kan beskydda i natt
Har du nån du älskar ja nån du håller kär
En vind, en vind som gør dig vacker som får fram
styrkan i dig, en vind som kommer atter.
En kys, en kys som gør dig vacker som får fram
styrkan i dig, en kys som kommer atter.
En stund, en stund som gør dig vacker som får
fram styrkan i dig, en stund som kommer atter.
Et liv, et liv som gør dig vacker som får fram
styrkan i dig, et liv som kommer atter.

