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1. Eye of the tiger

1. Rising up, back on the street
Did my time, took my chances
Went the distance, now I’m back on my feet
Just a man and his will to survive

2. So many times it happens too fast
You trade your passion for glory
Don’t lose your grip on the dreams of the past
You must fight just to keep them alive

It’s the eye of the tiger
It’s the thrill of the fight
Rising up to the challenge of our rival
And the last known survivor
Stalks his prey in the night
And he’s watching us all  
with the eye of the tiger

3. Face to face, out in the heat
Hanging tough, staying hungry
They stack the odds still we take to the street
For the kill with the skill to survive

It’s the eye…

4. Rising up, straight to the top
Had the guts, got the glory
Went the distance, now I’m not gonna stop
Just a man and his will to survive

It’s the eye of the tiger
It’s the thrill of the fight
Rising up to the challenge of our rival
And the last known survivor
Stalks his prey in the night
And he’s watching us all
with the eye of the tiger

2. En apa som liknar dig

Det är du som väljer så var noga med ditt val
Det är ändå du som väljer vem du är
                   
Jag är dina drömmar  

...Jag är den som aldrig säger nej
        
Jag är apan... som liknar dig  

   ...Jag är lyxvarianten 

...Jag är färgen I filmen om ditt liv
        
Jag är apan... som liknar dig

STÄMMA:
 

Jag säger aldrig nej, jag liknar dig 

Jag är färgen i ditt liv, jag liknar dig 

 

3. Jag vill ha en egen måne

1. Du har då aldrig trott på tårar,
Det passar inte för en karl
Om man är över femton vårar
Finns inga känslor kvar.
Kan du förstå två våta kinder,
De torkar lika snabbt igen
Man rår ej för att tårar rinner,
När man har mist sin vän.

Jag vill ha en egen måne,   
som jag kan åka till
Där jag kan glömma  
att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne  
och göra vad jag vill
Där stannar jag tills  
allting ordnat sig.

2. Du tror du vet hur allt ska vara,
Du vet när allting passar sig
Utom när jag ska förklara,
Hur jag känner mig.
Du bryr dig inte om mig mera,
Och det har tagit mig så hårt
Du kan väl aldrig acceptera,
Att någonting är svårt.

Jag vill ha en egen måne,   
som jag kan åka till
Där jag kan glömma  
att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne  
och göra vad jag vill
Där stannar jag tills  
allting ordnat sig.
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4. We got the power

(solist)  
Let your soul catch the feeling
Let me know when you feel it
Beautiful and revealing
When love gets control
Let your heart take a beating
Let it pound with the rhythm
Hear the sound and be willing
To just let go

(fler och fler hakar på)  

I got a feeling
Tonight if we give in
Let it just take us
The music will guide us
Baby where we find it
Whenever we lost it
The power of love again

(alla)

We got the power
We got the powe-e-er
We-got-the power
We-got-the power
To make you love-ove-ove
We-got-the power
We-got-the power

5. Every breath you take

Every breath you take 
every move you make
Every bond you break, 
every step you take, 
I'll be watching you
Every single da-ay 
every word you say
Every game you play, 
every night you stay, 
I'll be watching you

Oh, can't you see you belong to me
How my poor heart aches 
with every step you take

Every move you make, 
every vow you break
Every smile you fake, 
every claim you stake, 
I'll be watching you

Since you've gone I've been lost  
without a trace
I dream at night,  
I can only see your face
I look around but it's  
you I can't replace
I feel so cold and I long  
for your embrace
I keep crying, "Baby, baby, please”

Oh, can't you see you belong to me
How my poor heart aches 
with every step you take

Every move you make, 
every vow you break
Every smile you fake, 
every claim you stake, 
I'll be watching you

6. I´ll fly away (solist)  

7. Walking song (solist)  

8. Valborg (solist)  

9. Fields of gold (solist)  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10.  Alla fåglar

1. Alla fåglar kommit ren’
Vårens glada gäster
Vilken fröjd i solens sken
Vilka sångarfester
Lärkan drillar högt i skyn
Våren är ju evigt ny
Jordens högtid börjar gry
Sprider fröjd åt alla

2. Trast och fink och siskor små,
sjunger glatt ut snåren
Göken räknar i sin vrå
dagarna och åren
Skogen står så grön och ljus
gungar lätt i sunnansus
Duvan i sitt gröna hus
Fröjdar sig åt våren

3. Det är dax att bygga bo
leta rätta platsen
Bästa sången hitta på
fånga en ny partner
Snart så gapar alla små
vuxna får ett evigt sjå
Solens strålar lyser på oss
värmer rakt i hjärtat

11. Här är gudagott att vara 

Oh oh oh

(bara melodi)  

Här är gudagott att vara,
o, vad livet dock är skönt!
Hör vad fröjd från fåglars skara,
se, vad gräset lyser grönt.
 

Här är gudagott att vara,
o, vad livet dock är skönt!
Hör vad fröjd från fåglars skara,
se, vad gräset lyser grönt.

Humlan surrar, fjäril’n prålar,
lärkan slår i skyn sin drill.

Och ur nektarfyllda skålar
dricka oss små blommor till.

12. Hey Jude

1. Hey Jude, don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

2. Hey Jude, don't be afraid
You were made to go out and get her
The minute you let her under your skin
Then you begin to make it better

And anytime you feel the (Ah)  
pain, hey Jude, refrain
Don't carry the world  
upon your shoulders
For now you know that it's a (Oh)  
fool who plays it cool
By making his world a little colder

Nah nah nah nah nah nah nah nah nah
3. Hey Jude, don't let me down
You have found her, now go and get her
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

So let it out and let it in, (Ah)
hey Jude, begin 
You're waiting for someone to perform with
And don't you know that it's just (Oh)
you, hey Jude, you'll do
The movement you need is on your shoulder
Nah nah nah nah nah nah nah nah nah yeah

4. Hey Jude, don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her under your skin
Then you'll begin to make it
Better, 

Nah nah nah nah nah nah,  
nah nah nah, hey Jude
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14. Hold on

Hold on just a little while longer

Hold on just a little while longer

Hold on just a little while longer

Everything is gonna be alright

Everything is gonna be alright

15. Thinkin out loud

…people fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand
Well me I fall in love with you  
every single day
And I just wanna tell you I am
So honey now

Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I'm thinking out loud

Maybe we found love right where we are 

16. Snacket på stan

1. Jag vakna upp en dag
och kände att hon kommer snart
Hon gör nånting med mig
och allting känns så underbart
Så kom och stanna hos mig,
för jag vill stanna hos dig
Säg att du aldrig drar

Hon gör mig dum, hon gör mig glad
Hon är snacket på stan
Har längtat efter dig
Varenda kväll, varenda dag
Hon är snacket på stan
Jag tror hon älskar mig

2. Hon får mig att må bra,
hon är min himmel, land och hav,
Hon sprider ren magi,
hon kastar glitter över stan, 
Så kom och stanna hos mig,
för jag vill stanna hos dig
Säg att du aldrig drar

Hon gör mig dum, hon gör mig glad
Hon är snacket på stan
Har längtat efter dig
Varenda kväll, varenda dag
Hon är snacket på stan
Jag tror hon älskar mig

Jag tror hon älskar mig
Jag tror hon älskar mig
Jag tror hon älskar mig
Jag tror hon älskar mig
Jag tror hon älskar mig
Jag tror hon älskar mig
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