Tjärö i mitt hjärta
Vi färdades hit över havet
i båten som tog femti max
Helt öppna sinnen var kravet
För unconference var det dags.
En ö mitt i Blekinge skärgård
som alla vi längtat att se
Vi taggar dig med våran brädgård
och sjunger på #sswc:
Tjärö i mitt hjärta
låt mig besjunga dig nu
Jag älskar att klappa på fåren
som säger bä, inte mu.
Av öar i Blekinge skärgård
är du den ö som känns rätt
för webbnördar på SSWC
och vänner på internet.
Vi sänder en tweet mitt i natten
att vi inte vill åka hem
Vid regnbågens slut fann vi skatten
Betyget är fem utav fem.
Vi är alla kära i Tjärö
du vinner uti varje poll
Tänk att det finns en sån här ö
 och nu i version 5.0.
Tjärö i mitt hjärta
låt mig besjunga dig nu
Jag älskar att klappa på fåren
som säger bä, inte mu.
Av öar i Blekinge skärgård
är du den ö som känns rätt
för webbnördar på SSWC
och vänner på internet.

Online!
Mel: Oh boy!
Artist: PHPeps PHPersson
Online!
Här finns öppet wifi och uttag det var ju bra
Online!
Inga wap key lösen, behövs, och det gillar jag
Så upp med paddan, det är surfardag
och en så'n dag kan man inte lagga och dra
Nej, ta med dig LAN:et och häng med mig ut
till bandbredden som inte kan ta slut
Online!
Hör på fårasången, de bräker så man blir yr
Online!
Kolla bak på badgen, vägen till ett äventyr
Ja, tänk ändå att man kan bli så glad
av goda människor och av tunna bad
Och nörden i en kommer hem igen
till startupdrömmar och till sommaren
Online!
Onlajajajajajajajn!
Online!
Vilka bra sessioner, det rycker och spritter i mig
Online!
Tusen millioner i kloutscore vill jag ge dig
Ja, tänk att det kan va' så lätt ibland
att para grejerna med blåtand
Med penna och papper fylla upp en gridd
och bjuda in till både djup och vidd
Online!

När vi instagrammar all vår mat
Mel: När vi gräver guld i USA
Artist: NES
När vi instagrammar all vår mat

Trots att vi fotat tusen meal
Så kommer vi fota tusen till
Vi hör en like som kallar
Och när vi har kommit fram till brunch
Då börjar vi om på nytt vid lunch
Vi hör en like som kallar
Vi vill arrangera vår dessert
Vi taggar allt från glass till frukt och bär
Vi lägger sen ett filter över
Till alla fikor som blivit stilleben
Till alla surdegsbröd
Till allting som vi gjort
Allt som blivit fångat på ett kort
Till alla morötter ifrån landet
Vissen ramslök med
Världen tittar på
Ända från en deli till ICA
(Vi kopplar inte ner förns vi har fotat våra fat)
När vi instagrammar all vår mat
Till våra bloggar och tumblrs
vill vi ju skaffa followers
Vi hör en like som kallar
För på varje tallrik varje fat

ligger ett konstverk som är mat
och vi har många filter
Tårtan den har blommor uppepå
Där står alla cupcakesen på rad
Tyvärr så är dom oätbara
Till alla fikor som blivit stilleben
Till alla surdegsbröd
Till allting som vi gjort
Allt som blivit fångat på ett kort
Till alla morötter ifrån landet
Vissen ramslök med
Världen tittar på
Ända från en deli till ICA
(Vi kopplar inte ner förns vi har fotat våra fat)
När vi instagrammar all vår mat
Till alla fikor som blivit stilleben
Till alla surdegsbröd
Till allting som vi gjort
Allt som blivit fångat på ett kort
Till alla morötter ifrån landet
Vissen ramslök med
Världen tittar på
Ända från en deli till ICA
(Vi kopplar inte ner förns vi har fotat våra fat)
När vi instagrammar all vår mat
Instagrammar all vår mat
När vi instagrammar all vår mat
Instagrammar all vår mat
När vi instagrammar all vår mat

Kan du snälla fatta
Mel: En del av mitt hjärta
Artist: Tomas LinkedIn
"Vad gör du nu för tiden
Varför hör du aldrig av dig?
Och postar ingenting på Instagram?"
De var de första ord han sa
när vi sprang på varann
på en meetup, tidigare idag
Jag kunde inte säga att jag ledsnat på
att han taggar mig i poster helt apropå
att han aldrig kan fatta var gränserna på nätet går
Kan du snälla sluta tagga mig
i varje bild på en katt du laddar upp
Kan du snälla sluta invita mig
till varje forum, event och Facebookgrupp
Det är inte så att jag inte gillar dig
men du verkar inte lyssna när man säger nej
Kan du snälla fatta var gränserna på nätet går
En vanlig dag på jobbet
har han postat tusen gånger
oftast länkar till jättekända memes
och så skickar han ett DM
"Har du kollat på den här?"
...något klipp man såg tvåtusenfem
Han har femtonhundra vänner
som han poke:ar på
Men hans Kloutscore ligger stadigt på trettiotvå
Kan du snälla sluta endårsa mig
på LinkedIn för skills jag inte har
Kan du snälla sluta tagga mig
på varje fest, där jag inte var
Om du översätter MySpace från engelska

Får du svaret på frågan  vad jag vill ha
Kan du snälla fatta var gränserna på nätet går
Kan du snälla fatta var gränserna på nätet går
Jag förstår aldrig riktigt
vad som händer alla gånger
förutom att allt blir fel
Det finns inget mer att ge, jag ville bara slåss
En poke betyder inte att det är nåt mellan oss
Kan du snälla sluta tagga mig
i varje bild på en katt du laddar upp
Kan du snälla sluta invita mig
till varje forum, event och Facebookgrupp
Kan du snälla sluta endårsa mig
på LinkedIn för skills jag inte har
Kan du snälla sluta tagga mig
på varje fest, där jag inte var
Om du översätter MySpace från engelska
Får du svaret på frågan  vad jag vill ha
Kan du snälla fatta var gränserna på nätet går
Kan du snälla fatta var gränserna på nätet går
etc..,

SSWC Nights
Mel: Summer nights
Artist: Från musikalen GIS
SSWC det var så stort
SSWC det hände så fort
Jag träffa nån och höll en session
Slängde in Linux på en Macpartition

Alla timmar flög iväg och uhoh på SSWC
Uh wella wella wella huh
Berätta mer, berätta mer
Vad det kallt i ditt tält?
Berätta mer, berätta mer
Blev nåt Tjäröfår vält?
Uhhuh uhhuh uhhuh uhhuh
Var på en session om IPv6
Jag lärde mer om rubyonrails
Jag hängde på i om prat kakor och kex
Jag hörde om hur jag skyddar min mejl
Knytkonferens, nåt är på G  när vi ses här på SSWC
Uh wella wella wella huh
Berätta mer, berätta mer
Var det dans natten lång?
Berätta mer, berätta mer
Blev det lägereldssång?
Uhhuhuhhuhuhhuhuhhuh
Uhhuhuhhuhuhhuhuhhuh

Det är några som fiskar vart år
Jag var med och geocacha ett får
Vi lyssna på hur man bygger ett nät
Jag fick höra hur Game & Watch lät
Sån tur att denna platsen finns  det är folk på SSWC jag minns
Uh wella wella wella huh
Berätta mer, berätta mer
Om alla nya du mött
Berätta mer, berätta mer
Om alla tankar du stött
Shoobop bop, shoobop bop, shoobop bop, shoobop bop,
shoobop bop, shoobop bop, shoobop bop, YEAH
Jag fick vänner, folk jag ej sett
Jag hade kul, på samtal blev mätt
Allt var just, ja just så perfekt
Ja det var bra, du hör vad jag sa
En konferens på en Blekingeö och wow här sås det ett frö
Woo, woo, woo
Berätta mer, berätta mer
Vilka ämnen togs upp?
Berätta mer, berätta mer
Blev du väckt av en tupp?
Det blev söndag och ingen var kvar
Många nya kontakter jag har
Många bilder jag laddar upp
till vår gemensamma Facebookgrupp
SSWC – en skön konferens
SSWC – vår sommarromans
Berätta mer, berätta mer

Sista bloggposten
Mel: Sista morgonen
Artist: NICLAN Strömstedt
Jag grundade
en blogg som alla läste och beundrade
Jag njöt av uppmärksamheten och jag blundade
tills det var för sent
Det började
när jag postade ett inlägg om hur kodare
inte är som alla andra, utan smartare
Då fick jag problem
När jag koppla' upp mig nästa dag
Var det många som inte tyckt som jag
och mängden kommentarer var obscen
Mina followers på Twitter drog
Min Facebookgrupp den plötsligt dog
till och med min egen tjej tog steget och unfrienda mig...
Jag försökte då
dementera allt och hävda att det nog var så
att jag hackats av någon som helt enkelt passat på
när jag var offline
Men vad hjälpte det?
Skadan den var skedd trots att jag pudlade
och den following som förr varit så sprudlande
försvann i ett nafs
När jag ser tillbaks på det som skett
och när jag läser igenom inlägget
blir jag bitter och förbannar det jag gjort
Men på något sätt är jag ändå glad
att jag trots min dumhet slog ett slag
för att kodare är smartare än gemene man, det är lätt att se...
Den bloggposten...

Jag minns den där på skärmen, sista bloggposten
Det måste hänt nåntingt i chatten, för på morgonen
Var allting förbi
Det är SSWC
Mel: The Final Countdown
Artist: .eu
Vi åker tillsammans
till tvåhundra får
Vi kommer tillbaka
år efter år
Det finns faktiskt två som gör mest
Vi hänger på (vi hänger på)
Gör konferensen till årets fest
Det är SSWC
SSWC
Vi åker mot Tjärö (Tjärö)
med folk vi ej sett
men ändå känner
från Internet
Med så många nördar på plats
och kunskap att få
Resten av året vi saknar det så
Det är SSWC
SSWC
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