
Igjen!
T: Kjell Inge Torgersen, med rap av June Kommune. / M: Stian S. Hansen, KIT

vers 1 + 2
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Prechorus
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Ref

F F – / Am Dm Dm – C
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Vers 3+4

Refr

Rap

Dm – Am-Bb Bb – C Dm – Am-Bb Bb – C

Dm – Am-Bb Bb – C Dm – Am-Bb Bb – C

Tale

Dm – F-Bb Dm – F-Bb

Refr + Refr



Igjen
Igjen, igjen, igjen
– som brølet fra en foss – 
vi vil være sammen, for
vi vil være oss.

D’er tid for det store Vi.
Er det tid for fellesmagi?
Vi vil gro inn i gode dager,
ut av slit.

Tenk å synges, tenk å sees,
tenk å males, tenk å møtes,
tenk å leses, tenk … oh, love!

Igjen!
I gjengen, som vi,
igjen med verdi,
for vi kan, og vi tør,
får kultur, får som før!
Igjen!

Det vesle ordet vi
er det rette ord å si,
for tida er nå ute
for mere innetid.

Men fremtida står i slør
som en sliten matador,
selv om det er over
er ingenting som før.

Men tenk å spilles, tenk å sees,
tenk å danses, tenk å høres,
tenk å leve, tenk … oh, love!

Igjen!
I gjengen, som vi,
igjen med verdi,
for vi kan, og vi tør,
får kultur, får som før!
Igjen!

 
Rap
Gu', så stiligt, me får dansa det me kan!
Ingen som bryr seg viss mor di e ein mann.
Gu', så stiligt, me e i samen rett og slett.
Stem på kulturen, me ska jo ha det kjekt!
Kom deg opp av stolen og ud av dørå de,
nå kan me klemma, verden har blitt fri!
Kommunen, Stavanger, kommunen, kulturen og de.

..
Så gå inn i din tid, inn i det store vi,
vis hva som har verdi, 
vis at vi tør, som før, igjen!


