
Smittad av Hybris – AKT 1 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Wendelsberg har hybris! - (We Beseech Thee) 

 

Se på dansen som jag gjort 

Dansarna dom dansar fort 

Alla stegen har jag snott 

Sån är Showen: Hybris! 

 

Kläderna, som ni kan se 

Alltihop är min idé 

Snygga färger? Kanske det!  

Sån är showen: Hybris! 

 

Ni ser en revy 

Perfekt på alla vis! 

Ni ser en revy 

Som har fått hundra pris! 

Ni ser en revy 

nu får ni se bevis 

Sån är showen, Hybris! 

 

Jag! är showens scenograf. 

Hon! är vår koreograf... 

Få en selfie och autograf 

Sån är showen, Hybris! 

 

Star! Nu ska ni se på mig! 

Hon! Har varit på Broadway! 

Min ensemble är okej! - (Not!) 

Sån är showen, Hybris! 

 

Ni ser en revy 

Perfekt på alla vis! 

Ni ser en revy 

Som har fått hundra pris! 



Ni ser en revyyyy 

nu får ni se bevis 

Sån är showen, Hybris! 

 

Sång, (sång, sång, sång…) vi sjunger alla bra! 

Rim, (rim, rim, rim…) det rimmar jättebra! 

Skämt, det gör vi ruskigt bra! 

Sån är showen; Hybris 

Luta er tillbaka, njut 

Slappna av och andas ut 

Helt perfekt från staart till slut 

Hybris!  

Luta er tillbaka, njut 

Slappna av och andas ut 

Helt perfekt från start till slut 

Sån är showen, Hybris!  

Ni ser en revy 

Perfekt på alla vis! 

Ni ser en revy 

Som har fått hundra pris! 

Här ser ni en bra! Bra! Bra! Bra! 

Här ser ni en bra! Bra! Bra! Bra! 

Här ser ni en bra! Bra! Bra! Bra! 

Sån är showen, Hybris! 

Bra bra bra bra bra bra bra bra 

HÄR ÄR SHOWEN HYBRIS! 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Palmemordet får sitt slut till slut – (Make a move) 

 

Det är nåt som inte stämmer med det här 

Som över 30 år har vart ett besvär 

Den här Palmegruppens enda trend   

Är att spåren blir en återvändsgränd 

 

Jag har lovat att snart komma med svar 

Men lösa trådar det är allt jag har  



Och snart är det presskonferens 

Men utan hjälp står jag här utan chans 

 

Men tror ni att jag tänker ge upp 

Jag har hittat hjälp från en helt annan grupp 

Och här kommer dom, direkt från ”Psychic-mässan” 

(Medium) – Välkomna ombord 

(Medium) 

(Vi löser ditt mord) 

 

Använd astrologi eller konstig magi 

Vad säger spå-kulan om mördarens vapen 

Hjälp oss att spå, med en lek av Tarot 

Ni måste hjälpa oss att tyda budskapen 

 

Ni måste – (måste) 

Måste – (måste) 

Måste – (måste yeah) 

 

Ni måste lösa mord – (Vi måste lösa mord) 

Ni måste lösa mordet – (Vi måste lösa mord) 

Ni måste lösa mord – (Vi måste lösa mord) 

Yeah 

Så medium, ta en titt på våra misstänkta 

Gör sen era suspekta trix och kom med ett svar 

Jag tror på er ”Psychics” 

Men ni förstår, jag har en presskonferens alldeles strax 

och det här kan va vår sista chans. Så vad säger ni? 

Har ni fått några tecken från ert undermedvetna 

 

Ååååhhh… 

Nu kommer det! 

Åååååååhhh… 

Ja, här kommer svaret! 

ÅÅÅÅÅåååhhh… 

Jag kan inte bärga mig! 

Ååååhhh… 

Ja! 

ÅÅÅÅÅÅåååhhh… 

Okej! 

ÅÅÅÅÅÅÅåååhhh… 

SÄG DET BARA! 

Vi fattar ingenting! 



VA! Vad är fel på er! 

 

Ni måste 

Dra er magi eller astrologi 

Vad säger spåkulan om mördarens vapen 

Hjälp oss att spå, med en lek av Tarot 

Ni måste hjälpa oss att tyda budskapen  

Ni måste – (måste) 

Måste – (måste) 

Måste – (måste yeah)  

Ni måste lösa mord – (Vi måste…) 

Ni måste lösa mord – (lösa mord, vi måste…) 

Ni måste lösa mord – (lösa mord, vi måste, lösa mord) 

Yeah 

Jag har hittat en lösning 

En underbar lösning faktiskt 

Jag har hittat en lösning faktiskt 

Det gäller att vara smart, då har vi lösningen snart 

Ett sista drag och mordet är klart 

Med en pil från dart! 

 

Skandiamannen! Problem Solved! 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Mindfulness VS Hurtig – (All for the best) 

 

 

När jag är låg och känner mig blå 

Ger jag mig ut, i vackra naturn’! 

Och mediterar, andas 

Med min hembryggda kombucha  

Och till min förmåga gör jag lite yoga 

Det är så livet njuts av som bäst 

Jag odlar tomat 

Och kanske spenat 

Med fingrar i jord 



Är min lycka gjord  

Jag tror på att livet ska ha  

Ro och harmoni 

Så levs livet som bäst! 

 

Jag vaknar upp vid klockan sex,   

springa och sen stretch 

Noggrant klädd i tajts och pulsklocka  

Cyklar till kontor’t, det är halt som snor 

men man håller kroppen i trim! 

Nytt rekord igen, tävlar med en vän 

Sveper sen en riktigt grön smoothie 

Ingen kolhydrat här – men smakar ju skit! 

På lunchen drar jag till mitt gym 

känner mig rätt grym 

hoppas att kollegorna såg mig 

Med smoothies och med svett 

då mår jag som bäst 

håller åldersnojan i schack! 

Med byxor så trånga 

Allas blickar jag fångar 

Jaa så, levs livet som bäst  

 

Mindfulness är livets allt! 

Odla på och ta det kallt!  

Springa milen löser allt! 

Så levs livet som bäst! 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Elden är lös – (Burn baby burn) 

 

Varmt, hett och torrt,   

grundvattnet dunstar bort  

Jag packar min väska 

För en semester av bästa sort 

Jag hör folk som skriker 

när jag gör entré 

Snart är skogen mitt dansgolv 

Det blir en glödhet succé 



Nu vill jag dansa till  

(Burn baby burn) - Brännhett Inferno 

(Burn baby burn) - Det är min nya grej 

(Burn baby burn) - Brännhett Inferno 

(Burn baby burn) - Inget kan stoppa mig 

En enda gnista  

är allt som krävs  

Snart äger jag stället 

och allt som lever kvävs 

Åtta tusen koalor  

i en rökig trans 

Säg adjö till er hemvist 

Den är nu under min dominans 

Nu får de dansa till 

(Burn baby burn) - Brännhett Inferno 

(Burn baby burn) - Det är min nya grej 

(Burn baby burn) - Brännhett Inferno 

(Burn baby burn) - Inget kan stoppa mig 

 

Aldrig nånsin förr har mitt  

jobb varit så lätt 

Global uppvärmning känns så 

otroligt rätt! 

 

Jag vinner mark 

och växer mig stark 

Nu är det dags för nya mål 

att bränna ner varje metropol 

 

Så vi skruvar upp värmen 

hela vägen upp till max 

Jag drar ut på världsturné 

hem till din bakgård, ja du ska få se: 

Nu dansar alla till 

 

(Burn baby burn) - Brännhett Inferno 

(Burn baby burn) - Det är min nya grej 

(Burn baby burn) - Brännhett Inferno 

(Burn baby burn) - Inget kan stoppa mig 

 

(Burn baby burn) - Brännhett Inferno 

(Burn baby burn) - Det är min nya grej 

(Burn baby burn) - Brännhett Inferno 



(Burn baby burn) - Inget kan stoppa mig 

Burn baby burn! 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Dr. Pill/Ohjälpligt fastsatt i dig – (Hopelessly devoted) 

 

Ännu en gång så krossas mitt hjärta 

Att gråta, ja, det har ju hänt förr 

Varför måste jag se dig gå? 

Jag trodde att det var vi två  

Är jag en idiot för att vänta? 

På ett grässtrå och kanske se dig gå förbi 

Men baby försök förstå att jag skulle göra allt för dig 

Jag är ohjälpligt fastsatt i dig 

Men nu finns inget kvar 

Du har nu gjort ditt val 

Att rycka bort mig slita mig ifrån dig ånej 

Ohjälpligt fastsatt i dig 

Ohjälpligt fastsatt i dig 

Jag vill inget mer än att glömma 

Den korta stund som vi satt ihop 

Men ack, varför Gud, varför blev vår tid så kort? 

Jag är ohjälpligt fastsatt i dig  

Men nu finns inget kvar 

Du har nu gjort ditt val 

Att rycka bort mig slita mig ifrån dig ånej 

Ohjälpligt fastsatt i dig 

Ohjälpligt fastsatt i dig 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Jag ser inte vägen – (Walking on sunshine) 

 

 

En morgon precis som en annan, du går genom stan 

Du kryssar bland bilar och bussar, man ser du är van 

Sen när du hastigt svänger runt hörnet, kommer plötsligt ett hål 

Och ljudet från alla maskiner, dom dränker ditt vrål 

Var ska ni ta vägen, åh ååh 

Ni ser inte vägen, åh ååh 

Hur ska det gå vägen, åh ååh 

Allt är bara kaos! 

Var ska ni? 

Ett otroligt kaos 

Vad händer? 

Vår stad den ska nu renoveras, från golv upp till tak 

Men i labyrinten så ser jag knappt fram eller bak 

Dom blir inte klara till sommarn, och inte i höst... Åh nej nej! 

Allt ljud överröstar min tanke, jag hör knappt min röst 

Var ska ni ta vägen, åh ååh 

Hur ska det gå vägen, åh ååh, 

Ni ser inte vägen åh ååh 

Allt är bara kaos! 

Var ska ni? 

Ett otroligt kaos 

Vad händer? 

Ett otroligt kaos 

Hur ska det gå vägen 

Hur ska det gå vägen 

I detta kaos, får ni stå ut, det blir nog bra, det ska gå bra 

I detta kaos, får ni stå ut, det blir nog bra, det ska gå bra 

Här på vägen, tillsammans. 

Bland folket här på stan. 

Var ska ni ta vägen, åh ååh 

Ni ser inte vägen, åh ååh 

Hur ska det gå vägen, åh ååh 

Allt är bara kaos! 

Var ska ni? 

Ett otroligt kaos 



Vad händer? 

Ett otroligt kaos 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Lärarnas revolt - (Stick it to the man) 

 

När klassen dig har plågat 

och du snart går bärsärk 

alltsammans för en skitlön 

All sveda och all värk 

Och alltihop är vårt  fel 

på allt ska vi ha koll 

Men vi har fått nog nu 

Nu gör vi revolt 

  

Det blir en annan sorts lektion 

Vi skriker ut vår frustration 

Och om de söker hindra oss 

Så visar vi att vi kan slåss 

För nu tar vi tillbaka vår kontroll 

Nu gör vi revolt! 

 

Jag hann inte plugga 

(Skyll på läraren!) 

Jag bryr mig faktiskt inte 

(Skyll på läraren!) 

Usch så mycket läxor 

(Skyll på läraren!) 

Du kan inte tvinga mig 

(Skyll på läraren!) 

  

Men ännu värre är ändå 

Föräldrarna till våra små 

För äpplet faller nära trä’t 

all uppfostran de överlät 

så barnen dem blir bortskämda, än sen? 

skyll på läraren 

  

Min son fick ett F! 

(Skyll på läraren!) 



Men matte är tråkigt... 

(Skyll på läraren!) 

Mitt barn slog ett annat barn! 

(Skyll på läraren!) 

Det är er uppgift att uppfostra barnen! 

(Skyll på läraren!) 

  

Att världen har fått pandemi 

Att Trump han saknar empati 

Att himlen aldrig är molnfri 

Och politik är humorfri 

Att alla här i Götet heter Glenn 

Skyll på läraren! 

  

När klassen dig har plågat 

och du snart går bärsärk 

alltsammans för en skitlön 

All sveda och all värk 

Och alltihop är vårt fel 

på allt ska vi ha koll 

Men vi har fått nog nu 

Nu gör vi revolt 

  

Nu är det som vi som klagar gnäller 

skriker stökar stampar dräller 

Barnen dem får passa sig 

Revolution här kommer vi 

Nu är det dags att ni faktiskt hör på 

Åh jävlar en sån läxa ni ska få! 

Nu är det vi som över skolan rår! 

  

Nu reser vi oss stolt 

I lärarnas revolt 

Skyll på läraren! 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

100 år av dans 

 
Shut up and dance: 
 
Oh don't you dare look back 
Just keep your eyes on me 
I said you're holding back 
She said shut up and dance with me 
This woman is my destiny 
She said oh oh oh 
Shut up and dance with me 

Ni har sett vår första akt 
Var det lika bra som vi hade sagt? 
Har det varit snyggt? Varit helt i takt? 
Åååh eller har vi faktiskt hybris? 
Har vi faktiskt hybris? 

 
Nu får ni paus! 
Då ni får vila upp er 
Sen kör vi på - Akt 2 
 
Och när det ringer in 
Då ska ni ta er chans 
Åh ta o titta in 
Då får ni se extravagans 
Ett nummer som har elegans 
Då får åååh  
ni se extravagans! 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________ 
 
 

Smittad av Hybris – AKT 2 

 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 

Ingenting alls - (Anything goes) 

 

 

 

En revy ska jämt vara så fräsch och ny 

innehålla en årsmeny, annars börjar publiken gny 

men vaddå? Vem vill jämt vara aktuell? 

så här kommer en bagatell 

enligt skön Brodwaymodell 

 

“I dessa tider” hörs från varje hals  

men vi vill ha nåt nytt så vi sjunger om  

ingenting alls 

Vi har fått nog av vår planets förfall 

glöm bort bekymmer, sorger och sjung med oss  

om ingenting alls 

 

Vill du prata om pandemi, allas hysteri, skrapans koppleri,  

ödets ironi, ensam onani, så gå i terapi 

för här har vi inte tid 

allt detta må va väldigt intressant, 

men inte för oss som rätt och slätt sjunger om  

ingenting alls 

 

Tänk att va i Vitryssland 

bo i fjärde hand, 

se en kontrollant, 

Australiens brand, 

stressad statsminister i ett avlångt land 

man får ju nog ibland 

 

Men detta är väl föga intressant  

särskilt för oss som rätt och slätt sjunger om  

ingenting alls 

ingenting alls 



ingenting alls 

ingenting alls! 

 

____________________________________________________________________ 

 

Islands protest - (Think about things) 
 
 
Baby vi som väntat så  
Nu sägs det att det blir ändring i år  

Vi har länge väntat  
På att Europa ger oss en ärlig chans 
Och vi kan inte fatta  
Hur vi aldrig fått stå med segrarkrans 

Island vet  
Att problemet är ert 
Har levererat allt men mött förtret 
Vi har skrivit sånger  
Så många gånger 
Som alla missförståtts av er 

Baby 
Vi kan ej förstå 
Vår Eurovison är slut 
Ni vet att, Island hade vinnarchans  
Landet protesterar nu med en fuldans 

Vi accepterar inte 
Att tävlingen blir inställd på grund av pandemi 
Ni förstår ju inte att alla måste göra som vi  
Bo på en plats separerad från världen 
Skicka ut ett mejl till alla i ert land 
Sen tar ni den självklart bästa åtgärden 
Ni testar folket och dem sjuka tas om hand 

Baby vi kan ej förstå 
Vår Eurovison är slut 
Ni vet att, Island hade vinnarchans  
Landet protesterar nu med en fuldans 
 
Vi är  
Så besvikna på hur ni 
Skött allt  
Vi röstar för att vi  
Får tävla  
Trots allt 
 



Baby vi kan ej förstå 
Vår Eurovison är slut 
Ni vet att, Island hade vinnarchans 
Landet protesterar nu med en fuldans 

 

____________________________________________________________________ 
 
 

Toapapper - (Händels Messias) 
 
Toapapper, toapapper, toapapper, toapapper,   
tänk om det tar slut. 
Det känns jobbigt, det känns stressigt, 
känns så jobbigt, känns så stressigt, vad gör vi nu. 
Vi borde börja bunkra upp idag, 
börja bunkra, börja bunkra, toapapper, toapapper. 
Tänk på att ta det lugnt och att andas, 
måste andas, måste andas, och va lugna, och va lugna.  

Jag har här toapapper till salu.  
Måste andas, och va lugna, allihopa.  
Det finns papper, toapapper  
Hon har papper, hallelujah, toapapper.  
Bjuder 20, bjuder 50, bjuder 100, bjuder 1000  
Du får allt jag har,  
Bjuder mera  
För guds skull, det finns massor i affären  
Du får min bil  
Första, andra tredje, den är såld nu,   
toapapper i affären. toapapper i affären, hallelujah, vilken lycka  
Toapapper i affären, hallelujah, hallelujah.  
Det finns till oss allihop, hallelujah.  

Nu sitter vi i skiten, bokstavligt  
Vår värld går under nu, som vi har sagt, som vi har sagt  
Allt kretsar ej kring toapapper  
Allt kretsar visst kring toapapper  
Vi har ju toapapper där hemma, 
har hemma, har hemma, har bunkrat upp där hemma 
Hur fick dom toapapper där hemma  
Det varar nog i all framtid  
i nutid, i framtid, i dåtid, i nutid, i framtid, för alltid, för alltid, i all tid  

Brinner det?  
Vad sa du, vad sa hon, vad sa du, vad sa hon,  
I en fabrik  
Fabriken, fabriken, vilken e-det, vilken e-det  
I Bohuslän  



Det är Edet, Lilla Edet  
Toappapersfabriken  
Åh herregud  
I lågor, i lågor, står i lågor, står i lågor.  
Allt är kört, allt papper, allt papper, allt vårt papper det är kört nu  
Nu ger vi upp, nu får vi nog skärpa oss  
Det löser sig om vi samarbetar 
Det löser sig, det löser sig, det kommer nog bli bra  
 
Ge mig den! Ge hit den nu! Ge mig den, ge hit den nu. Jag 
måste ha mer toapapper, ge mig mer, nu, nu, nu, nu Vill ha 
mer, måste ha mer, vill ha mer, måste ha mer.  

Det är kört nu,  
Ingen utväg  
Jag ger upp nu  
Sluta tjata 
Gå lägg dig  
Håll käften  
Sluta skrika  
Lugna ner dig  
Sluta slå mig  
Sluta leva  
Skit på/ner dig  
Du ska dö nu  
Bajsa på dig  
Allt är ditt fel 
 
Papper rullar in som det ska, det går bra nu! 
 
Hallelujah 
 

____________________________________________________________________ 
 

 

En ny dag imorgon - (I know it’s today) 
 

 

En prinsessa  

I en byggnad  

Hon är ju precis som jag  

Vara hemma  

Härlig tystnad 

Inte träffa dumma barn  

Jag håller dem på avstånd, 

på zoom har jag lektion 

Kan sitta evigt på min tron  



 

Hurra, för evigt! Woho! 

VA, för evigt?! Oh-oh.  

 

Väntar på min lärare 

Bilden frös på zoom  

Nu krånglar internet arrgghhh  

Missar ännu en lektion  

Jag får inte träffa vänner, saknar skolan så  

Om detta är min framtid - vad ska jag göra då?  

 

Men en dag tar det slut  

Och vi får äntligen gå ut  

Befriad från vår lägenhet, får gå på stan  

Jag går fram, gör entré  

Och hela världen blir så underbar  

Det blir säkert snart det kommer ske  

Dag nummer tjugotre  

En ny dag imorgon, en ny dag imor’n  

 

Gå upp på ditt rum nu, jag måste jobba! 

Jobbat hemma  

Sen i våras  

Är så trött jag tror jag dör  

Mångas ungar går i skolan  

Men inte gymnasiet - GUD VARFÖR?  

Blah blah blah blah mamma kolla  

snälla snälla hjälp mig nu  

mamma mamma jag är kissnödig  

JAG JOBBAR SOM EN GNU 

snälla ungar - låt mig va!  

Men alla vet ju att familjetid är guld  

Särskilt när de sover - och jag kan jobba lugnt  

 

Men en dag tar det slut  

Och jag får äntligen gå ut 

Befriad från vår lägenhet, får gå på stan  

Vara själv, utan barn  

Bara fly iväg från alla krav  

Drömmen om en lugn och stilla vrå  

Dag nummer åttahundra femtiotvå  

En ny dag imorgon  

En ny dag imor’n  

 



Tar tillbaka  

Allt jag sa förr  

Kära elever, saknar er 

Vill till skolan, ha lektioner  

Inte vara hemma mer 

 

Jag har ingen energi kvar  

Jag skiter nu i allt  

Har inte duschat på trettisex dar  

Känns som jag är på anstalt  

 

Luktar äckligt, känner ångest,  

Trött på livet här  

Har sett klart ALLTING på Netflix 

Lever i total misär  

 

Jobbat heltid, varit morsa  

Varit inlåst i vår bostad  

Chefen tjatar, barnen tjatar, alla tjatar, alla tjatar  

ALLA TJAAAAAATAAAAAAAR 

 

Ta det lugnt, bara andas  

För en dag så blir det bra igen  

Då får du sitta på kontor i tystnaden  

Klart jag älskar mina barn  

Men framåt slutet av dan  

Så vill jag att allting blir som förr  

Dag nummer…  

 

Är du där, Gud?  

Jag ber dig snälla… 

Jag ber dig snälla…  

 

Låt vår värld bli som förut  

Så att vi alla kan gå ut  

Låt det bli slut på karantän, öppna en väg  

Låt det skapas ett vaccin  

Som utrotar hela pandemin  

Och återställer världens harmoni  

 

Dag nummer tjugotre…  

Dag nummer niohundra femtiotvå 

Dag nummer åtta tusen fyrahundra tjugotre 

En ny dag imorgon  



En ny dag imorgon  

En ny dag imorgon  

 

Det bli kanske imor’n!  

 

____________________________________________________________________ 
 
 

Uppror mot corona - (Proud Mary) 

 

 

Ni förstår, när man sitter här 

I en gungstol på sitt rum på ålderns höst 

Glömd och ensam 

Då är det små saker 

De ytte-pytte-dytte små sakerna 

Som förgyller 

Att få gå en liten promenad 

Få håret upplagt och fixat 

Få gå på bingo 

Men nu blir det inget mer med det 

Nu blir det bara skit 

Vi vill rulla, rulla, rulla ner för gatan 

Lyssna nu på mig 

 

Trodde jag skulle få fika 

Med barnbarnen och dottern till klockan två 

Men det blir nu inställt på grund av “corona” 

Det är alltid nya saker de hittar på 

Jag har suttit isolerad 

30 veckor isolerad 

Jag vill rulla, rulla, rulla ja, 

Rulla ner för gatan (rulla ner för gatan) 

Vill bara rulla, rulla ja, 

Rulla ner för gatan (för gatan) 

 

Åh, jag tror att jag börjar bli galen 

Sett på dessa väggar som ett jävla fån 

Men nu är jag trött på allting som händer 

Jag ska bara ut, ut, ut härifrån 

Skiter i Corona 

Skiter i vad de förordnar 

Jag ska rulla, rulla, rulla ner för gatan 

För vi rullar, rullar, rullar ner för gatan 



 

Alla tror vi är så sköra 

Att vi måste skyddas ifrån allt 

Självklart går ju hälsan före allt annat 

Men vi sköter oss själva så ta det kallt 

Skiter i Corona 

Skiter i vad de förordnar 

Jag ska rulla, rulla, rulla ner för gatan 

För vi rullar, rullar, rullar ner för gatanl 

De tror att vi inte bryr oss 

Men det är ju oss ingen bryr sig om 

Klarar inte mera, måste protestera 

Trots att vi är gamla har vi mera att ge 

Skiter i Corona 

Skiter i vad de förordna 

Uppror, uppror, uppror mot corona 

Uppror, uppror, uppror mot corona 

 

____________________________________________________________________ 
 

 
Anders Tegnell - (YMCA) 

 

 
Anders, med en vilja av stål 
Våran Anders, som på virus tar kål 
Denna Anders, som utfrågningar tål 
Han kan dräpa Covid-häxan 
 
Anders, ge oss din strategi 
Snälla Anders, för du är ett geni 
Våran Anders, du är allt vi vill bli 
Bara du kan dräpa häxan 
 
Vi sätter hoppet till Anders Tegnell 
Vi sätter hoppet till Anders Tegnell 
Du är go du är snäll, ofta sexigt formell 
Alltid lika professionell  
Vi sätter hoppet till Anders Tegnell 
Vi sätter hoppet till Anders Tegnell 
Du är så speciell, våran sanna rebell 
Dra ditt svärd och vinn din duell 
 
Anders, du är våran regent 
Ja vår Anders, alltid lika stringent 
Jo jo, Anders både mjuk och hårdhänt 



Du kan dräpa Covid-häxan 
 
Anders, Sveriges nya symbol 
Våran Anders, lika hård som svenskt stål 
Ja vår Anders, hela världens idol 
Bara du kan dräpa häxan 
 
Vi sätter hoppet till Anders Tegnell 
Vi sätter hoppet till Anders Tegnell 
Du är go du är snäll, ofta sexigt formell 
Alltid lika professionell  
Vi sätter hoppet till Anders Tegnell 
Vi sätter hoppet till Anders Tegnell 
Du är så speciell, våran sanna rebell 
Dra ditt svärd och vinn din duell 

Anders Tegnell! 

 

____________________________________________________________________ 
 
 

Tegnell vs Covid-19 - (Forever) 

 

 

Jag säger välkommen till er 

Ett virus med makt är vad ni ser 

Ni kommer ångra er visit 

Ni drog en nit 

 

Så kära Frans, Wold och Tegnell 

Jag har stängt dörren med en smäll 

Nu sitter ni fast här i min cell 

Jag är inte snäll, inte snäll, inte snäll 

 

Nu är ni fast 

Nu är ni fast 

Nu är ni fast 

För alltid 

För alltid – (För alltid, det är en väldigt, väldigt lång tid.) 

 

Att sprida virus är min grej 

Jag kan va djävulens lakej 

Inget kan nånsin blidka mej 

Snart tar jag dej 

 

Jag smög mig in i stan Wuhan 

Jag gjorde uppror och jag vann 

Sen tog jag världen land för land 

Ni är i min hand, i min hand, i min hand 



 

Nu är ni fast 

Nu är ni fast 

Nu är ni fast 

För alltid 

För alltid – (Du vet man måste inte alltid gå på offensiven.) 

 

Tror ni jag vill det här 

Vara människans största dödshot 

Och hålla folk isär 

Och stänga gränserna på vårt jordklot 

Jag är virus, jag är hatad 

Ingen vill mig, vill mig, vill mig, nånsin väl 

(Nu är hon arg) 

O jag är arg 

(Vi kommer dö) 

Jag är arg och jag kräver hämnd 

(Vi kommer dö) 

Kräver hämnd, kräver hämnd, kräver hämnd, kräver hämnd…  

 

Vi har en strategi 

Helt annan strategi (Hjälp mig här, tjejer) 

Vi har en strategi, helt annan strategi 

För om du vill få vänner med mera 

Behöver du bara bli snäll och mutera 

Sprid bara ljus, sprid inte mörker 

Mutera dig nu! 

Bli snäll nu virus 

(Vi har en strategi, vår svenska strategi) 

 

Jag är virus, alltid hatad 

Jag är farsot, alltid ratad 

Ingen vill mig, vill mig, vill mig, vill mig, nånsin väl. 

Så  

Nu är ni fast 

Nu är ni fast 

Nu är ni fast 

För alltid. – (Du behöver väl inte stanna i Sverige. Stick till Norge, där är det stängt.) 

 

Jag kommer krossa er 

För alltid 

Jag ska förgöra er 

För alltid nu 

Jag kommer krossa dig! 

____________________________________________________________________ 
 



 

Vi klarar det tillsammans - (We’re all in this together) 

 
 
Tillsammans, tillsammans, tillsammans allihop 
Tillsammans, tillsammans, häng med och dansa loss 
Tillsammans, tillsammans, stå upp från land till land 
Tillsammans, tillsammans, så går vi hand i hand 
 
Det är dags att kämpa nu tillsammans 
För våran härliga värld (yeah yeah) 
Har du en dröm, låt ingen trycka ner den 
Din längtan den är du värd 
 
Alla här, är del av en gemenskap 
Vi kompletterar varann (Vi kompletterar varann) 
Du är unik, men ändå är vi lika 
Tillsammans vet jag vi kan 
 
Vi alla kan tillsammans 
Hjälpa till 
Alla vill 
Det finns hopp 
För vår framtid 
Vi gör det här tillsammans 
Du och jag 
Nu idag 
Det finns hopp 
Om en ljusare värld 
 
(Allihopa nu!) 
 
Tillsammans, tillsammans, tillsammans allihop 
Tillsammans, tillsammans, häng med och dansa loss 
Tillsammans, tillsammans, stå upp från land till land 
Tillsammans, tillsammans, så går vi hand i hand 
 
Det är lätt, att känna sig rätt deppig 
När livet är alltför grått (alltför grått) 
Vi vill va’ sams, men folk dom bara bråkar jämt 
Släpp loss och dröm dig bort 
 
Kom ihåg, när vi hjälps åt tillsammans 
Kan världen bli så underbar 

Vi alla kan tillsammans 

Hjälpa till 

Alla vill 

Det finns hopp 

För vår framtid 



Vi gör det här tillsammans 

Du och jag 

Nu idag 

Det finns hopp 

Om en ljus värld 

 

Du kan hjälpa till 

Ingen mening med att sitta still 

Kör och satsa på 

Upp till stjärnorna du når 

 

Kom och släpp nu loss 

Framtiden den hänger på oss 

Kärlek, hopp och glädje 

Är vår lösning 

In med optimism! 

 

Vi alla finns tillsammans 

På vår jord 

Syd till nord 

Det finns hopp 

Om vi hjälps åt 

Vi gör det här tillsammans 

Dag för dag 

Stark som svag 

Det finns hopp 

För gemenskap 

 

Vi alla kan tillsammans 

Hjälpa till 

Alla vill 

Det finns hopp 

För vår framtid 

Vi gör det här tillsammans 

Du och jag 

Nu idag 

Det finns hopp 

Om en ljus värld 

 

Kom och släpp nu loss 

Framtiden den hänger på oss 

Kärlek, hopp och glädje 

Är vår lösning 

Tillsammans allihop! 


