
Let freedom ring / Not to young  

Let freedom ring - From every mountain top  
Let freedom ring - From every valley low  
Let freedom ring - Across the ocean and the sea  
Let freedom ring - For you and me  

They say I’m young  
But I’m not too young  
To know what love is  
To know what love is  

They say I’m you-ung  
But I’m not too young 
To know what love is  
To know what love is  

Så länge skutan kan gå  

Så länge skutan kan gå,  
Så länge hjärtat kan slå,  
Så länge solen den glittrar på böljorna blå.  

Om blott en dag eller två,  
Så håll till godo ändå, 
För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få! 

Och vem har sagt att just du kom till världen,  
För att få solsken och lycka på färden.  

Att under stjärnornas glans,  
Bli purrad uti en skans,  
Att få en kyss eller två i en yrande dans.  

I Woke Up This Morning 

I woke up this morning with my mind my mind 
Staye-d on lo-o-o-ve 

I woke up this morning with my mind my mind 
Staye-d on lo-o-o-ve 

I woke up this morning with my mind my mind 
Staye-d on lo-o-o-ve 

Hallelu, Hallelu, Halleluja  



I aint gonna let / Jag ska aldrig  
Engelska:  

I Ain’t Gonna Let Nobody  
Turn Me Around  
Turn Me Around  
Turn Me Around  

I Ain’t Gonna Let Nobody  
Turn Me Around  
Keep On Walking  
Keep On Talking  
Walking Down Freedoms Land  

Svenska:  

Jag ska aldrig låta någon  
Trampa på dig  
Trampa på dig  
Trampa på dig  

Jag ska aldrig låta någon  
Trampa på dig  
Fortsätt kämpa  
Fortsätt framåt  
Jag finns alltid här för dig 

Lean on me  

Lean on me,  
when you're not strong  

And I'll be your friend  
I'll help you carry on  

For it won't be long  
'Til I'm gonna need  
Somebody to lean on 

Shackles 

Take the shackles of my feet so I can dance 
I just wanna praise you 
I just wanna praise you 

You broke the chains now I can lift my hands 
And I’m gonna praise you 
I’m gonna praise you 



I natt jag drömde 

I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut. 
Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.  

All Around/Överallt 

All around 
All around 
Everywhere I look  
Your love is all around 
  
Överallt 
Överallt 
Titta dig omkring 
Ja där finns kärleken 

Räck ut din hand/Reach Out And Touch 

Räck ut din hand  
Och hjälp din broder  
Räck ut din hand och få en vän  

Räck ut din hand  
Det kan du gö-ö-ra  
Igen och igen och igen  

Räck ut din hand  
Och hjälp din syster  
Räck ut din hand och få en vän  

Räck ut din hand  
Det kan du gö-ö-ra  
Igen och igen och igen  

Jag behöver dig  
Du behöver mig  

Jag behöver dig 
Du behöver mig 

Reach out and touch, somebody’s hand  
make this world a better place. YES WE CAN


