Bara Barn
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När jag bara var ett barn X4

När jag bara var ett barn X4

Jesse P: Jag var ett litet barn och det var annorlunda
Jag hängde ut på gården och mina grannar punda
Men jag såg inget då, skrattade och var lycklig
Transformers, He-Man, Turtles, Rölli
Sparka boll varje dag, jag var bättre än Zlatan
Sa till mamma redan då, jag tar oss bort från gatan
Älskade mitt tv-spel Nintendo 8-bit
Hade minst 100 spel så jag måste varit the shit
Snattade på ICA, dubblade mitt lördagsgodis
Jag hade blicken redan då jag var fett med modig
Dom brukade lura mig, dom äldre där på gården
Ett litet barn, men nu saknar jag bara åren

Andy: Jag är fortfarande ett barn, och allting är så lätt
Kan göra det jag vill, några fel många rätt
Tackar mamma pappa för allting som dom gjort
Ska kämpa hela vägen, jag ska bli något stort
Dom andra barnen leker, jag skriver på min låt
Att vara ung i byn kan också vara svårt
Måste ta mitt ansvar men ändå leva livet
Träffa alla kompisar, skratta och vara glada
Dom säger vi är barn, men ändå mycket mer
Allt vi gör idag kommer påverka er
Framtiden väntar klart att jag längtar
Barn idag, stor imorgon, måste kämpa
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Aslan: Julen -88 det är minnen som finns kvar
Mycket snö i Norrland och jag satt hos min far
Svårt att slappna av, för mycket energi
Ibland önskar jag, man kunde spola tillbaks sin tid
Uppleva allt igen komma ihåg min fantasi
Jag kunde vara vart som helst, allt allting var frid och fröjd
Små saker fick en känna en nöjd
Känns som en tid en tid som är glömd
Men när man sitter ner och kommer ihåg
Allting spelas upp får mig fälla en tår
För dom år som inte kommer tillbaks
Jag kan sakna tiden då man bara var ett barn

