Sångtexter
Sida 1 (av 6)

HEMLIGHETER
Text och musik: Julia Messelt och Christian Olsson

Allt kan bli en hemlighet
som nästan ingen vet
Kanske är du kär i nån,
men vill inte säga det
Det kan va kul att ha en hemlis,
men det måste kännas bra
Som en hemlig överraskning
på en kompis födelsedag
Men om någon viskar:
"Säg inte till nån"
Och du får ont i magen med en gång
Tänk på att hemlisar som skaver
är aldrig nånsin bra
Nä hemlisar som skaver,
de är ingenting att ha
Hemlisar som skaver,
de är ingenting att ha
Men om någon viskar:
"Säg inte till nån"
Och du får ont i magen med en gång
Vet du att hemlisar som skaver
är aldrig nånsin bra
Nä hemlisar som skaver,
de är ingenting att ha
Hemlisar som skaver,
de är ingenting att ha
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DE BARA LEKER
Text och musik: Julia Messelt och Christian Olsson

De bara leker
och jag är utanför
De bara leker
Fattar inte att de gör
mig så ledsen
När jag inte får va´ med
Jag vill vara vovve
inte bara stå breve´
Men de bara leker
jag får inte vara bebis
De bara leker
jag får inte vara hund
Jag blir så ledsen
men det struntar de ju i
De ljuger och säger
att pappan har allergi
Det känns så konstigt inuti
när de säger nej
En klump i halsen känner jag
"vi vill inte va´ med dig"
De vill inte va´ med mig
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RETAS INTE
Text och musik: Petter Lennstrand och Christian Olsson

När nån inte vill bli kallad ett annat namn,
så slutar man med det
För det vet vi ju
att då är det ret
Alla vet ju att när en inte tycker det är roligt är det ret
Vad är det vi vet?
Att när en inte tycker det är roligt, är det ret
Vi vet ju också att vi alla har lätt till ret
så det är inte det
Det är rätt och slätt lätt att hamna i ret
Men vi vet hur det känns att bli utsatt för ret
så vi slutar med det!
Vad är det vi vet?
Att när en inte tycker det är roligt är det ret
Och vad gör vi då?
Vi slutar med det
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OLIKA
Text och musik: Petter Lennstrand, Julia Messelt och Christian Olsson

När vi ska äta glass då tar vi olika
Och alla barnen i en klass är väldigt olika
En är kort, en annan lång, det är olika
Och tänk att nån är mörk, en annan blond - olika
Det är ju jättebra
Att vi är olika
Ja vi är olika
Vi är alla olika
En tänker "si", en annan "så" - olika
När en vill stanna vill nån gå - olika
En spelar trummor, nån fiol - olika
Och nån har byxor, nån har kjol - olika
Ja vi är olika
Vi är så olika
Och det är jättebra
Att vi är olika
Ja alla är vi olika,
allt är unikt javisst
Och det är jättebra för det blir kul
och inte trist - ja vi är olika
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ARGA VARG
Text och musik: Petter Lennstrand och Christian Olsson

När känslorna bubblar över,
är det lätt att det blir fel
Man kanske puttar till nån,
som man tycker gjorde fel
Men om man går åt sidan,
de gånger man blir arg
Så lugnar sig nog känslan,
ens inre arga varg
Arga varg arga varg,
arga varg arga varg
Arga varg arga varg,
ens inre arga varg
Arg är en helt vanlig känsla
men man måste hålla koll
Så ens inre arga varg
inte går åt fel håll
Lär dig styra ilskan som du känner
så du inte boxar alla dina vänner
Arga varg arga varg,
arga varg arga varg,
Ens inre arga varg
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