
Hon
L. Mellberg, J. Piisinen

Hon är inte _______________________________________________________ ,

Hon är den som får ___________________ att göra bort ___________________ 
Göra något dumt vad?

Hon är som ________________________________________________________ 

Men ändå lite samma
Hon får mig att flyga högt och jag kan inte landa 

Hon har ett __________________________ sätt

och hon rör __________________________ lätt 

Hon är just den där…. 
Nästan för perfekt

Kan inte tänka mig någon _____________________________________________

__________________________ grabbar vänder skallen när hon går igenom stan 

Hon är just den där tjejen ______________________________ vi skriver låtar om

Hon är just den där tjejen _____________________________ vi skapar filmer om 

Hon får mitt hjärta att dunka
Och jag kan inte blunda 

Hon får  __________________________ värld att gunga 

Hon är så  __________________________ 

Jag bara måste sjunga

Så  __________________________________________ undrar

Hon får mig att tappa, alltså _______________________________ börjar snurra

Hon är inte _______________________________________________________ ,

Hon är den som får mig att göra bort mig själv 

Göra _________________________________________________________ vad?

Min värld börjar gunga 
Jag kan inte sluta...

Försöker __________________________________________________________

Men ändå börjar jag sjunga, sjunga...
Vi gungar, vi gungar...

Fyll i luckorna (mest pronomen):

kuka tahansa

minut, itseni

ei kukaan muu

oma

refl. pron.

toista samanlaista

kaikki

joka / josta

joka / josta

minun

erilainen

koko maailma

koko huone

kuka tahansa

jotain tyhmää

ottaa iisisti



Jag var le på regnet 
Men nu när solen skiner

Och när jag ser på ________________________ glömmer jag mina ”coola” miner 

Hon glider fram, ja som ______________________________________________

Kan inte mera se ___________________________________ , alla försvinner bara 

Rör sig på eget sätt, hon har sin  __________________________ stil, ja

Dom kan inte tävla med __________________________ länge, hon brukar vinna 

Jag försöker ________________________________________ att hinna imponera

Men hon glömmer ____________________________ , för de kan vinka hej, vad!?

Hon e int bara snygg, hon e vacker 
För mycket saker att rymmas i papper
Trevlig hon är schysst hon är allt det där 
När det behövs är hon grym, hon är tapper

Bara titta på __________________________________ och jag tappar kontrollen 

Kan inte sitta länge när hon är på dansgolvet

Hon är inte… (ref.) 

Hon är-------yea! Hon är -------wow! 
Hon är allt det där

som du ________________________________________________ drömmer om

Hon är vacker, hon är söt, hon är snygg 
Hon är kaxig, hon är säker, hon är trygg
Men alltid lika trevlig och hon ler som en sommardag 

Hon är _____________________________________________ alla killarna vill ha
Och tjejerna vill vara 
Men hjärtat vet du vad? 
Blicken är så magisk,

Man är fast i  __________________________ andetag

Hon är inte … (ref.)

hän

ei kukaan muu

ketään muuta

oma

hän

parhaani

useimmat

hän

koskaan

se tyttö (jonka)

jokainen

Millaisia tunteita laulajalla on 
tyttöä kohtaan?
Millaisen kuvan saat tytöstä?
Hurdan är din drömtjej / drömkille?
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Hon är inte vem som helst
Hon är den som får mig att göra bort mig själv 
Göra något dumt, vad?

Hon är som ingen annan 
Men ändå lite samma
Hon får mig att flyga högt och jag kan inte landa 

Hon har ett eget sätt
Och hon rör sig lätt 
Hon är just den där
Nästan för perfekt

Kan inte tänka mig någon annan likadan
Alla grabbar vänder skallen när hon går igenom stan 
Hon är just den där tjejen som vi skriver låtar om
Hon är just den där tjejen som vi skapar filmer om 

Hon får mitt hjärta att dunka
Och jag kan inte blunda
Hon får min värld att gunga
Hon är så annorlunda
Jag bara måste sjunga
Så hela världen undrar
Hon får mig att tappa, alltså hela rummet börjar snurra

Hon är inte vem som helst
Hon är den som får mig att göra bort mig själv 
Göra något dumt vad?

Min värld börjar gunga
Jag kan inte sluta… 
Försöker ta det lugnt
Men ändå börjar jag sjunga, sjunga...
Vi gungar, vi gungar……

Jag var le på regnet 
Men nu när solen skiner
Och när jag ser på henne glömmer jag mina ”coola” miner 
Hon glider fram, ja som ingen annan
Kan inte mera se någon annan, alla försvinner bara 
Rör sig på eget sätt, hon har sin egen stil, ja
Dom kan inte tävla med henne länge, hon brukar vinna 
Jag försöker mitt bästa att hinna imponera

Men hon glömmer dom flesta, för dom kan vinka hej, vad!?

FACIT
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Hon e int bara snygg, hon e vacker 
För mycket saker att rymmas i papper 
Trevlig hon är schysst hon är allt det där 
När det behövs är hon grym, hon är tapper

Bara titta på henne och jag tappar kontrollen 
Kan inte sitta länge när hon är på dansgolvet

Hon är inte... (ref.)

Hon är-------yea! Hon är -------wow! 
Hon är allt det där
Som du någonsin drömmer om

Hon är vacker, hon är söt, hon är snygg 
Hon är kaxig, hon är säker, hon är trygg
Men alltid lika trevlig och hon ler som en 
sommardag 
Hon är den där tjejen alla killarna vill ha
Och tjejerna vill vara 
Men hjärtat vet du vad? 
Blicken är så magisk
Man är fast i varje andetag

Hon är inte... (ref.)

Från skivan:

Jesse P ock Redrama / 
Pakkåruåtsi – tala svenska eller håll käften

www.pakkaruatsi.com


	Hon är inte: 
	Hon är den som får: 
	att göra bort: 
	Hon är som: 
	Hon har ett: 
	och hon rör: 
	Kan inte tänka mig någon: 
	grabbar vänder skallen när hon går igenom stan: 
	Hon är just den där tjejen: 
	Hon är just den där tjejen_2: 
	Hon får: 
	Hon är så: 
	Så: 
	Hon får mig att tappa alltså: 
	Hon är inte_2: 
	Göra: 
	Försöker: 
	Och när jag ser på: 
	Hon glider fram ja som: 
	Kan inte mera se: 
	Rör sig på eget sätt hon har sin: 
	Dom kan inte tävla med: 
	Jag försöker: 
	Men hon glömmer: 
	Bara titta på: 
	som du: 
	Hon är_2: 
	Man är fast i: 
	Tyhjennä: 
	Tulosta: 
	www: 
	pakkaruatsi: 
	com: 




