Den sommer der kommer
Langsigtet gru
Vil du bestemme alt
Vil du eje mine drømme
Og tage min nattesøvn

Jeg vented ikke besøg
Fra en uvelkommen gæst
Du sku ikke flytte ind
Og bo her hos os

Jeg så dig ikke komme
Men jeg så dig helst gå
Lad vær med at tag
Den sommer der kommer fra mig

Du får mig ikke i knæ
For jeg er stærk som en hest
Selvom du er flyttet ind
Og bor her hos os
Nu skal vi begge samme vej
Men hver dag vil jeg udfordre dig

Jeg vil leve, lege, græde le
Dele alt vi bliver til
Alt skal stadig slippes løs
Så kom og vær ikke bange
For mig

Jeg så dig ikke komme
Men jeg så dig helst gå
Lad vær med at tag
Den sommer der kommer fra mig

Jeg vil leve, lege, græde le
Dele alt vi bliver til
Alt skal stadig slippes løs
Så kom og vær ikke bange
For mig

Skibet
Jeg har sat mig et mål
Der kun er for i dag
Jeg vil sætte spor
Der kun er for i dag
Jeg vil vende vrangen ud på mig selv
Jeg vil være hudløs ærlig
Give hvad jeg har
Jeg vil være kærlig

Du tager krystalkuglen frem
Og spår om næste år
Men jeg har mer end nok i
At springe ud fra i går
Jeg vil hale voldsomt ind på mig selv
Og gøre hvert et favntag særligt
Give hvad jeg har
Det skal være ærligt

Jeg vil bygge mig et skib
Et magisk et så smukt og let
Et der folder lyset ud
Hvor mørket ligger alt for tæt
Jeg vil bygge jer et skib
Et magisk et så smukt og let
Et der folder lyset ud
Hvor mørket ligger alt for tæt
Et der bærer mig
Når jeg bliver alt for træt
Der kan folde lyset ud

