
SNART E MORRAN HER
Hver mårra starte neste dag av krigen
Og vi reinn, vi reinn fort
Hver dag kjempes nye slag
Og vi breinn, vi breinn bort

Men i natt når det e fred å finne
Kommer vi igjen hverandre nær
I ei dyrebar stund får kjærligheta vinne
Men vi vet jo, vi vet 
Snart e mårran her

Æ spør dæ kor de gode dagan endte
Kor går vi, går vi to?
Og du mangle og et svar
Ka får vi, får vi no?

Men i natt, når det e fred å finne
Kommer vi igjen hverandre nær
I ei dyrebar stund får kjærligheta vinne
Men vi vet jo, vi vet 
Snart e mårran her

Hver mårra snur vi ryggen te hverandre
Og vi går hver vår vei
I krigen vi aldri vinn
Og vi e, vi e lei

Men i natt, når det e fred å finne
Kommer vi igjen hverandre nær
I ei dyrebar stund får kjærligheta vinne
Men vi vet jo, vi vet 
Snart e mårran her

Musikk: Roar Dons og Kjetil Holmstad-Solberg
Tekst: Ragnar Olsen, Roar Dons 
og Kjetil Holmstad-Solberg 
Spencer Cohen: drums
Gary Atturio: drum programming, synth bass
Chris Cubeta: piano, guitars
Roar Dons: lead vocals
Karoline Dons: backing vocals
Håkon W. Skog Erlandsen: saxophone

BYE, BYE AMERICA
Opp den hvitmalte trappa
Og inn ei gammel dør
Fins et rom kor vi levde før
Der vi små lekte cowboy
før våres ville vest
Vokste opp tel en sang i protest

Det va en barndom vi forlot
En drøm å reise fra
Den gangen vi sang: Bye bye America

På en endelaus highway
Kjennes lufta klar
Vi kan se, vi kan be om svar

Her e en ainna Donald no
Enn han vi elska da
Den gangen vi sang: bye bye America
Det e en villere vest som rår
Og vi e nødd å dra
Så nok en gang: Bye bye America

Kor vil reisa ende?
Kan dem våkne opp og se
Mot et land der alle e med
Et land som kan finne fred 

Vi ser de unge stå imot
Vi høre dem si ifra
Som da vi sang: bye bye America

Den gamle drømmen vi førrlot
Får den et liv å ha
Tel neste gang: Bye bye America

Musikk: Roar Dons og Kjetil Holmstad-Solberg
Tekst: Ragnar Olsen, Roar Dons 
og Kjetil Holmstad-Solberg
Spencer Cohen: drums
Gary Atturio: bass, mellotron, 
drum programming, piano, synths
Chris Cubeta: guitars, percussion, 
tabla machine programming
Mathias Dons: acoustic guitar, slide guitar
Håkon W. Skog Erlandsen: saxophone
Roar Dons: lead vocals
Karoline Dons: backing vocals

ENSOM VEI
Sakte blir æ eldre
Og æ har jo sagt det før
Men æ treng nån å snakke ut med  
D´e nye daga
Men sola hvile bak et slør
Æ går som i en drøm
Knapt vet æ ka æ gjør

D´e en ensom vei æ går
Skulle ønske æ gikk hjem
Ville gjort alt om igjen
Bare æ va en av dem
Det har gådd sånn alt førr lenge
Kanskje æ har gådd førr langt
Tel å skille rett fra rangt

Æ sku hadd ei hula
En plass å søke ly
Det blåse førr kaldt no
Og æ går her og frys
Ingen spør mæ kor æ skal hen
Ingen vente ved mi dør
Æ går i fred
Som så mange ganga før

D´e en ensom vei æ går
Skulle ønske æ gikk hjem
Ville gjort alt om igjen
Bare æ va en av dem
Det har gådd sånn alt førr lenge
Kanskje æ har gådd førr langt
Tel å skille rett fra rangt

Komponist og tekst av Einar S. Fadnes
Originaltittel Going down that lonely Road 
med gruppa Jim Stärk.
Gjendiktet til norsk av Ragnar Olsen
Arrangert av Roar Dons
Vokal Roar Dons
Vokal Karoline Dons
Drums - Spencer Cohen
All other instruments performed by Chris Cubeta 
and Gary Atturio at Studio G

VÅRSANG
Æ går her i nord og frys
Vente på et varmer lys
Ifra midnattsol
Og dæ
Førr no e det tid førr vår

Æ håpe at vintern snart forstår
Å fjerne sæ 

Æ e klar igjen
Min gamle venn
Møt mæ her
Det e våres tid igjen

I byen ligg berg av sne
Dem smelte nok, skal du se
Som sneen gjor
I fjor
Vi fjerne et lag med klær
I trua på et nytt og bedre vær
Førr oss i nord

Æ e klar igjen
Min gamle venn
Møt mæ her
Det e våres tid igjen

Vi går i snekóv og vind
Vi vet at sne og is førrsvinn
Vi drømme alt det vi kan
Vi vet at drømmen snart blir sann

Æ e klar igjen
Min gamle venn
Møt mæ her
Det e våres tid igjen

Musikk: Roar Dons og Kjetil Holmstad-Solberg
Tekst: Ragnar Olsen, Roar Dons 
og Kjetil Holmstad-Solberg
Trommer: Spencer Cohen
Chris Cubeta: percussion, guitars, piano, 
backing vocals
Gary Atturio: bass, 
drum programming, synths
Roar Dons: lead vocals

HEI DU
Hei du,
Æ skulle spurt dæ kem du e 
Kor har du vært, ka går du te
Du e én av milliona
 
Hei du
Midt på Manhattan i en stim
Ka e du? 
Jøde, sihk, muslim?
Ka e dine tradisjona?
 
Æ e tapt i New York City
Kan vi se oss sjøl med andres øya
Va det det som skulle te?
For å finn ut kem vi e?
 
Hei du,
E også du som fødd på ny
Og ser en verden av en by
Der alt e mulig og umulig?
 
Vi e små, i New York City
Ørsmå maur som går på bakken
Og ser opp med kink i nakken
 
Tapt i New York City
Ser mæ sjøl i en våken drøm
Der også du e med
Og finn ut kem vi e
Kem vi e 
Kem vi e  

Du og æ, i New York City
Har du havna her på rømmen
Eller leiting etter drømmen?
Fri i New York City
Tenk om vi ser med andres øya
Va det det som skulle te?
Førr å finn ut kem vi e?
Kem vi e 
Kem vi e 

Musikk: Roar Dons og Kjetil Holmstad-Solberg
Tekst: Ragnar Olsen, Roar Dons 
og Kjetil Holmstad-Solberg
Dan Rieser: drums
Gary Atturio: bass, drum programming, 
rhodes, synths
Chris Cubeta: guitars, percussion, piano
Mathias Dons: guitars
Roar Dons: lead vocals

UNIK
Du ser det du må se
I speilet ser du den du kanskje trur du e
En sørgelig figur?
Det e iallfall det du ofte trur
 
Du finn så mange feil
Om tankan dine plage dæ
Så se en ainna vei 

Tru ikkje på det du tenke nu
Tru ikkje på det du ser
Ingen e bedre som dæ enn du
Ingen kan kreve mer
Tru ikkje at du må være lik
Alle slags ideal
Du må ikkje høre på siste skrik
Du e unik og normal

Vi e jo mange fler
Som speile oss og ikkje like det vi ser
Førr tykk, førr tynn, førr små 
Det e iallfall det vi tenke på

Så kjære, om du vil
Kan æ få lov å være med
Å fjerne all din tvil –

Tru ikkje på det du tenke no
Tru ikkje på det du ser
Ingen e bedre som dæ enn du
Ingen kan kreve mer
Tru ikkje at du må være lik
Alle slags ideal
Du må ikkje høre på siste skrik
Du e unik og normal

Musikk: Chris Cubeta og Gary Atturio
Tekst: Ragnar Olsen og Roar Dons 
Chris Cubeta: drums, percussion, guitars
Gary Atturio: bass, 
drum programming, synths
Mathias Dons: guitar
Andy Snitzer: tenor saxophone
Roar Dons: lead vocals
Anneli Drecker: backing vocals



SUSE AVSTED
Kan du se mæ? 
Bøye tida for å nå dæ
Ikkje gå, æ e på vei
Så deilig å være på vei
På den veien som går tel dæ
 
Det e en lett vei
Kjenne så godt æ e på rett vei
Du skreiv tel mæ og sa vent
Da så æ at lyset va tent
På den veien om går tel dæ 

No suse æ avsted
Det e bare grønt å se
Æ e på vei, og endelig, e sikta klar og æ e fri
Og æ skal se dæ snart
Så deilig og så rart
Med sol i øyan, vind i ryggen, ut av skyggen 
Æ kommer for å bli

Æ kjøre fort no
Ingen tid å kaste bort no
Lyset e grønt og si´r kjør
Min kjæreste, alt e som før
på den veien som går tel dæ
 
No suse æ avsted
Det e bare grønt å se
Æ e på vei, og endelig e sikta klar og vi e fri
Og æ skal se dæ snart
Så deilig og så rart
Med sol i øyan, vind i ryggen, ut av skyggen 
Æ kommer før å bli 
 
Åran går så fort
Vi har venta lenge nok, syns æ
E du som du va?
Æ vet at vi e sammen snart 

No suse æ avsted
Det e bare grønt å se
Vi e på vei, og endelig, e sikta klar og vi e fri
Og æ skal se dæ snart 
Så deilig og så rart
Med sol i øyan, vind i ryggen, ut av skyggen 
Æ kommer før å bli 

Musikk: Roar Dons og Kjetil Holmstad-Solberg
Tekst: Sif Vik, Ragnar Olsen, Roar Dons 
og Kjetil Holmstad-Solberg
Dan Rieser: Trommer og perkusjon
Gary Atturio: bass, organ, rhodes
Chris Cubeta: guitarer
Rob Moose: strykeinstrumenter
Roar Dons: lead vocals
Kjetil Holmstad-Solberg: backing vocals

STJERNESTØV
Bryt ut - slepp mæ fri
Æ har nokka som æ vil si 
Æ ber - til den tynne hvite greven i kveld
Du va både helt og rebell
Fri som fuglen, men stødig som fjell 
Og æ - æ danse med greven i kveld 

Legg mæ i grava og trøkk mæ ned 
Gjør mæ om til aske og ta mæ med 
Men æ - æ danse med greven i kveld 
Alt du tar i blir til stjernestøv
Måneskinnet lyser over alt du gjør
Så dans med den tynne hvite greven i kveld 

Han e død, han dro i natt
Lyset tennes og scenen e satt
Se mæ - danse med greven i kveld 
Døden e ikkje slutten - den sett dæ fri
Fattigere e verden, og Ka gjør vi?
Kom ut! - Så danse vi med greven i kveld 

Legg mæ i grava og trøkk mæ ned
Gjør mæ om til aske og ta mæ med
Men æ - æ danse med greven i kveld 
Alt du tar i blir til stjernestøv
Måneskinnet lyser over alt du gjør
Æ e den tynne hvite greven i kveld 

Musikk: Roar Dons og Kjetil Holmstad-Solberg
Tekst: Sif Vik og Roar Dons
Dan Rieser: drums
Chris Cubeta: percussion, guitars
Gary Atturio: bass, piano, moog
Mathias Dons: guitar
CJ Camerieri: trumpet
Andy Snitzer: saxophone
Roar Dons: lead vocals

KONGELIG 
Traff en fyr. Han sa: Hei,
Kan du hjelpe mæ på riktig vei?
Æ går feil. Du vet best.
Sir du øst så kan æ gå rett vest
Førr æ e

Kongelig, konge i å feile
Kongelig, konge i å feile

Bare sann mine ord:
Æ har høyer grad enn klossmajor
Har begynt i det små:
Kunne snuble før æ lærte å gå
Førr æ e

Kongelig, konge i å feile
Kongelig, konge i å feile

Æ e mester i å falle,
Lande stødigere enn alle
Derførr e æ evig optimist, sa han

Mangle kart og kompass,
Knuse drømma like fort som glass
Førr æ e

Kongelig, konge i å feile
Kongelig, konge i å feile

Musikk: Roar Dons og Kjetil Holmstad-Solberg
Tekst: Ragnar Olsen, Roar Dons 
og Kjetil Holmstad-Solberg
Dan Rieser: drums
Gary Atturio: bass, wurlitzer, organ
Chris Cubeta: guitars
Mathias Dons: slide guitar, guitars
Roar Dons: lead vocals
Kjetil Holmstad-Solberg: backing vocals

NATTMANN  
Æ har gådd i kalde netter
Æ har gådd i gate uten liv
Æ har sedd en by i daggry
Og æ vet at æ har vært der før

Æ har sedd en mur i Kina
Og satt seil rundt Kapp det gode håp
Aldri lot æ verden komme nær mæ
La den fare, æ har vært der før

Æ så Gud i hennes ansikt
Ho æ elske i all evighet
Kommer dagen da ho gjer mæ nåde
Vil æ tru at æ har vært der før

Æ lå og sov da stormen traff mæ
Åpna mitt hus så alle så
Se, der ligg han, som bare kjente natta
Se, det harde hjertet hannes blør
Han e der han aldri har vært før

Musikk: Roar Dons og Kjetil Holmstad-Solberg
Tekst: Ragnar Olsen, Roar Dons 
og Kjetil Holmstad-Solberg
Dan Rieser: drums
Gary Atturio: upright bass
Mathias Dons: guitar
Chris Cubeta: guitar, organ
CJ Camerieri: trumpet
Andy Snitzer: saxophone
Roar Dons: lead vocals

All songs produced and engineered 
by Chris Cubeta and Gary Atturio.
Assistant engineers: Mark Schwartz, 
Ronnie DiSimone, Richard Salino.

All songs mixed by Chris Cubeta 
and Gary Atturio, Studio G, Brooklyn, New York.

Mastering by Alex DeTurk, 
The Bunker Studio, Brooklyn, New York.
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