Texter till vårkonserten i Kärrtorps gymnasium 20 maj 2016
Alla texter
Vilken värld det ska bli
Varje gång som någon mot mig ler
Känns det som all kyla smälter ner
Är varje vänligt ord som talas på vår jord
Ett frö som gror
Jag ser det i min fantasi
Vilken värld det ska bli
Om alla kunde tala samma språk
Om alla skulle vandra samma stråk
Mot ett gemensamt mål
Vid horisontens rand
Jag ser ett land
Där varje man och kvinna är fri
Vilken värld det ska bli
En värld där alla människor varje dag
Omsluts av en vänlig famn
Där människor på hopplöshetens hav
Kan finna en tryggad hamn
Jag har ett hopp som bor djupt inom mig
Att en dag har allting ändrat sig
Allt hat och våld som fanns
Av kärlek övervanns
Nå'n gång, nå'nstans
En värld där allt är harmoni
Vilken värld det ska bli
Jag både tror och vet
Att detta hopp ska bli en verklighet
Som du och jag får leva i
Vilken värld det ska bli
En värld där allt är harmoni
Vilken värld det ska bli
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With a little help
What would you do if I sang out of tune,
Would you stand up and walk out on me.
Lend me your ears and I'll sing you a song,
And I'll try not to sing out of key.
Oh I get by with a little help from my friends,
Mmm,I get high with a little help from my friends,
Mmm, I'm gonna try with a little help from my friends.
What do I do when my love is away.
(Does it worry you to be alone)
How do I feel by the end of the day
(Are you sad because you're on your own)
No, I get by with a little help from my friends,
Mmm, get high with a little help from my friends,
Mmm, gonna to try with a little help from my friends
Do you need anybody?
I need somebody to love.
Could it be anybody?
I want somebody to love.
Would you believe in a love at first sight?
Yes I'm certain that it happens all the time.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but I know it's mine.
Oh, I get by with a little help from my friends,
Mmm I get high with a little help from my friends,
Oh, I'm gonna try with a little help from my friends
Do you need anybody?
I just need someone to love.
Could it be anybody?
I want somebody to love
Oh, I get by with a little help from my friends,
Mmm, gonna try with a little help from my friends
Ooh, I get by with a little help from my friends
Yes I get by with a little help from my friends,
with a little help from my friends
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Klinga mina klockor
Klinga mina klockor var mitt hjärtas slag
Dunkla djupet i min källa
Virvlar i mitt vattendrag
Sväva som en svala över sommaräng
Öppna vida horisonter
Rör vid varje känslosträng
Sjung min lycka, sjung min längtan
Sjung min ordlösa saknad
Och min stumma sorg
Och när min oro ständigt växer i en bister tid, så
Klinga, klinga mina klockor
Klangen som ger sinnet frid
Klinga mina klockor till lek och dans
Och i sena sommarnatten
Tänd en eld nånstans
Låt den brinna sakta innan natten flyr
Låt den värma någon
Innan nästa morgon gryr
Ekot av en ungdomshägring
Av en kärlek som dog för
Länge, länge sen
Den återklangen lever kvar och bor i min sång, så
Klinga, klinga mina klockor
Sjung om det som var en gång
Klinga mina klockor var mitt hjärtas slag
Vi är blommor
Vi är blommor, driv oss varsamt. Vi är jordens hopp.
Låt oss växa vilda och få gå i knopp.
Vi är blommor, bryt oss inte. Gränslös är vår glöd.
Låt oss växa fria utan våld och död, utan våld och död.
Ge oss mod att våga glädjas, glädjas tusenfalt.
Lita på oss, ge oss värme, för där ute är så kallt.
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Vi är barn och vi är många, vi är jordens salt.
Lyssna till oss vi är starka, vi kan allt.
Ja, vi kan allt, ja vi kan allt!
I can see clearly now
It’s gonna be a bright (bright), bright (bright) SunShiny day.
I think I can make it now, the pain is gone
All of the bad feelings have disappeared
Here is the rainbow I’ve been prayin for
It’s gonna be a bright (bright), bright (bright) SunShiny day.
Look all around, there’s nothing but blue skies
Look straight ahead, nothing but blue skies
I can see clearly now, the rain is gone,
I can see all obstacles in my way
Gone are the dark clouds that had me blind
It’s gonna be a bright (bright), bright (bright)
SunShiny day.
För kärlekens skull
Utanför fönstret slår våren ut.
Marken blir grön igen.
Allt som var dött, väcks till liv, det kan också vi ooh..
Så länge vi andas.
Ute till havs styr en fiskebåt.
Längs en fri horisont.
Den gungar så tryggt in mot hamn som jag i din famn ooh..
Så länge vi älskar.
Det är för oss solen går opp.
Lyser som guld, för kärlekens skull
Solen går upp, så oskuldsfull
Lyser på oss för kärlekens skull.
Högt på ett berg står en katedral,
och pekar upp mot skyn.
Det är för himlen i dig, och jorden i mig oh..
Vi älskar varandra.
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Det är för oss solen går opp.
Lyser som guld, för kärlekens skull
Solen går upp, så oskuldsfull
Lyser på oss för kärlekens skull.
Mmmmmm...
Lyser som guld, för kärlekens skull
Lyser på oss, för kärlekens skull
Vilken underbar värld
Jag ser gröna träd varenda vår
då varje äng i blomning står
och då tänker jag tyst: Vilken underbar värld.
Jag ser vita moln mot himlen blå,
jag ser varje dag mot skymningen gå
och då tänker jag tyst: Vilken underbar värld!
Och färgerna i regnbågen som jag ser ibland
finns överallt runtom oss, i havet som på land.
Jag ser vänner som mötas och ler mot varann,
jag ser en kvinna och en man.
Jag hör barnens gråt, de växer fort
och lär sig mer än jag nånsin gjort
och då tänker jag tyst: Vilken underbar värld!
Ja, då tänker jag tyst: Vilken underbar värld!
Goliat
Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar
Vad var det vi sa när vi två tittade ut ifrån berget
Vad var det vi skrek när drömmar bar oss bort om stan'
å en dag ska vi här ifrån
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Vi sa: vi ska ta över, vi ska ta över världen
vi ska bli stora, vi ska bli mäktiga, ha ha
och vi ska göra jorden hel, ja vi ska göra vattnet rent
ja vi ska aldrig skada varandra mer
Och vi ska slåss, ja vi ska slåss mot Goliat
Så tro på mig för jag vet att du är modigast
Vad var det vi sa som vi aldrig någonsin skull glömma
Vad var det vi såg i soluppgången, vid sjön
Vad var det vi skrek där på vägen hem över fotbollsplanen
å en dag, ska vi här ifrån
Vi sa: vi ska ta över, vi ska ta över världen
vi ska bli stora, vi ska bli mäktiga, ha ha
och vi ska göra jorden hel, ja vi ska göra vattnet rent
ja vi ska aldrig skada varandra mer
Och vi ska slåss, ja vi ska slåss mot Goliat
Så tro på mig för jag vet att du är modigast
Du kan, Goliat
Life on Mars refr.
Sailors fighting in the dance hall
Oh man look at those cavemen go
It's the freakiest show
Take a look at the lawman
Beating up the wrong guy
Oh man wonder if he'll ever know
He's in the best selling show
Is there life on Mars?
Satellit
Du, har stått vid horisonten
Du, har tittat mot havet om jorden var rund
Men allt som du såg va en båt som försvann
I dimman som rullade fram
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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, Oooh...
som en satellit högt upp i det blå
Satellit, satellit, Oooh...
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, Oooh...
som en satellit högt upp i det blå
Satellit, satellit, Oooh...
som en satellit, nu kan jag förstå
Åh, vad världen är liten ändå
En värld full av liv
Från den stunden vi kom hit till jorden
Vi möttes av sol ovanför
Finns mycket mer än det du och jag ser
Mycket mer än vi känner och hör
En kärlek som är oändlig men så lite som vi kan förstå
O den sol som gick ner någon annanstans ger
Ett gryningsljus att förlita sig på
I en värld full av liv, allt förenas här
Som en cirkel sluts av kärleks kraft
Alla har en plats, allting har en mening
Det är vår värld
En värld full av liv
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Flyg min fågel
Flyg min fågel, flyg dig fri
Flyg dit vinden för dig
Tag till sällskap fantasin
och allting som berör dig
Flyg så lyhörd som du kan
och så lättrörd som du vågar
Och flyg dig hungrig, ät dig mätt
Flyg dig törstig vila
vid vilda fåglars källa
Nu grönskar det
Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
ty dagen den är din.
Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!

8

