
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skakke gi opp  
uansett hva de sier  
Vi gjør det vi må  
for å kunne få det til  
Vi skakke gi opp håp  
selv om det er det de vil, nei  
Våkn opp  
nok ting å forbedre  
For masse folk dem vil se oss nede,  
vil se oss lei oss 
ikke fylt av glede  
gi ikke opp  
fortsett å spre det  
 
Rett fram og skarp som en pil  
Stå på hardt fra mai til april  
Veit hvor vi skal og alt som må til 
Ikke noen tvil  
Vi må fortsette å...  
...ikke gi opp  
uansett hva de sier  
Vi gjør det vi må  
for å kunne få det til nå. 
Vi skakke gi opp håp  
Selv om det er det de vil  

Når verden sier «gi opp», 

hvisker håpet  …            «prøv en gang til» 

 

Ordbank 
 

Skarp, pil, «skakke», «sku», 

forbedre, glede, håp, gi opp, 

konsentrert, fokusert, lei seg, 

uansett  

 

 

 



 
Best å holde seg  
konsentrert og fokusert  
Dem snakker og dem babler  
uten at vi følger med  
Dem hørte vi sku' gi opp  
men dem fikk feil beskjed  
 
Skakke få den gleden  
av å se oss nede  
Mister man håp har man ingenting  
så det skakke skje  
Har man ingenting  
så kan man alltid håpe. 
 
Selv om ting er vanskelig  
og helt der nede  
ikke hør på dem  
for jeg veit vi klarer det!  
 
Håp - uansett hva de sier  
Vi gjør det vi må  
for å kunne få det til nå  
Vi skakke gi opp håp  
selv om det er det de vil (nei)  
Vi skakke gi opp  
Vi gjør det vi må  
for å kunne få det til nå  
Vi skakke gi opp håp  
selv om det er det de vil  
Vi skakke gi opp håp  
uansett hva de sier (nei)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skakke gi opp  
 
uansett hva de _________ 
 
Vi gjør det vi må  
 
for å kunne få det til  
 
Vi skakke gi opp ________ 
 
selv om det er det de vil, nei  
 
Våkn opp  
 
nok ting å forbedre  
 
For masse folk dem vil se oss nede,  
 
vil se oss _________ 
 
ikke fylt av ____________  
gi ikke opp  
 
fortsett å spre det  
 
Rett fram og skarp som en __________ 
 
Stå på hardt fra mai til ___________ 
 
Veit hvor vi skal og alt som må til 
 
Ikke noen ____________tvil 
 
Vi må fortsette å...  
...ikke gi opp  
uansett hva de sier  
Vi gjør det vi må  
for å kunne få det til nå. 
 
Vi skakke _________ håp  
Selv om det er det de vil  
 
Best å holde seg  
_____________ og fokusert  
Dem __________ og dem babler  
uten at vi følger med  
Dem hørte vi sku' gi opp  
men dem fikk feil beskjed  
Skakke få den ____________  
av å se oss nede  
Mister man håp har man ingenting  
så det skakke skje  

Sett inn i teksten: 
Håp, kosentrert, glede, sier, lei oss, 

gleden, pil, april, gi opp, snakker, 

håpe, vanskelig 

 

 

 

 

 



Har man ingenting  
 
så kan man alltid _________ 
 
Selv om ting er___________  
 
og helt der nede  
ikke hør på dem  
for jeg veit vi klarer det!  
Håp - uansett hva de sier  
Vi gjør det vi må  
for å kunne få det til nå  
Vi skakke gi opp håp  
selv om det er det de vil (nei)  
Vi skakke gi opp  
Vi gjør det vi må  
for å kunne få det til nå  
Vi skakke gi opp håp  
selv om det er det de vil  
Vi skakke gi opp håp  
uansett hva de sier (nei)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 vers av Admiral Ps versjon 
 

Vi skakke gi opp, uansett hva de sier 

Vi gjør det vi må for å kunne få det til 

 'om 

Vi skakke gi opp, vi skakke gi opp håp selv om det er det de vil, 

 ay  

Våkn opp, nok ting å forberede yo' 

For masse folk, ja dem vil se oss nede yo' 

Vil se oss lei oss, og ikke fylt av glede yo' 

Gir ikke opp, fortsette å spre det yo' 

Rett fram, og skarp som en pil ya' 

Stå på hardt, fra mai til april ya' 

Vet hvor vi skal, og alt som må til  

Ikke noe tvil, vi må fortsette 

Vi skakke gi opp, uansett hva de sier 

Vi gjør det vi må for å kunne få det til 'om 

Vi skakke gi opp, vi skakke gi opp håp selv om det er det de vil, ay' 

Vi skakke gi opp, vi skakke gi opp håp uansett hva de sier, ay' 

Vi skakke gi opp, vi skakke gi opp håp selv om det er det de vil, nå' 

 

 

 


