
Det är samma sak, från måndag , varje dag, till söndag…

Samma sak från måndag till söndag
Samma sak från måndag till söndag

Väckarklockan ____________________________________ ding, ding, dong, 

men jag ____________________________________________________ ://

Väckarklockan _____________________________ , det är måndag morgon 

Sku’ hellre somna in, nej, ____________________________________ på om

Jag vill att saker rör på sig

_____________________ en hand nu om du ______________________ mig

För sen igen, _____________________________ tänderna och gå i duschen 

Ser på klockan, hoppas att jag _______________________________ bussen 

Det är inte lugnt men, det ________________________________________

Vi har en bra beat på gång och den _________________________________

Tisdag, lika lite tid, ingen vila

Onsdag, nästa beat snabbt, _______________________________________

Torsdag, jobbar lika hårt på varje ord, vad! 
Fredag, en och annan klubbgig och spela

Min familj är det enda som jag ________________________________ mera 

För mig är det här enda rätta sättet att ______________________________

Det är känslan, inte CV:n vad!
Pengar kommer och går och etc, ja! 
Kör fullt, kör hårt när jag kör, ja! 
Mördar en beat och en hook på lördag 
Och mic-check, sen spelning igen
Hem på söndag kväll, allt på nytt igen igen

Fyll i  verben i rätt form. 
Lyssna sedan på låten och kolla att du skrivit rätt.

soi

haluaisin nukahtaa uudestaan

soi

täytyy työskennellä

nosta ylös, ymmärrät

harjaa

en myöhästy

täytyy tehdä

täytyy kuulla

täytyy kirjoittaa

rakastan

elää
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Samma sak från måndag till söndag (x2)

Väckarklockan ____________________________________ ding, ding, dong, 

men jag ____________________________________________________ ://

Måndag hela veckan, lever livet på rutin
Tisdag, onsdag, torsdag dom flyger ba’ förbi 

Jobbar hårt varje dag för att ______________________________ mina mål 

Går igenom staden med hörlurarna på

Andra ________________________________________ 9-5 jag gör det 24/7 

Samma lika varje dag hela veckan ut
På helgen tar dom ledigt, jag har det som en arbetsdag 
Alltid på alerten från måndag till söndag

_____________________________________________ utan göra nåt åt det

Men om jag tar semester, vem ska ____________________________ låten? 

Lever vidare dag för dag likadant

________________________________ bitter utan tacka gud för allt jag har 

Vi _______________________________ på fredag på nån klubb eller arena

Sen ___________________________ vi till nästa stad, samma sak på lördag

Klockan tickar snurrar runt, samma sak med mitt liv 
365 lever dagarna på mitt vis

Samma sak från måndag till söndag (x2)

Väckarklockan ____________________________________ ding, ding, dong, 

men jag ____________________________________________________ ://

soi

haluaisin nukahtaa uudelleen

saavuttaa

työskentelevät

ei pitäisi valittaa

kirjoittaa

en voi olla

tapaamme/näemme toisemme

menemme

soi

haluaisin nukahtaa uudelleen
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Det är samma sak, från måndag, varje dag,
till söndag…

Samma sak från måndag till söndag
Samma sak från måndag till söndag
Väckarklockan ringer ding, ding, dong, 
men jag skulle vilja somna om ://

Väckarklockan ringer, det är måndag morgon 
Sku’ hellre somna in, nej, måste jobba på om
Jag vill att saker rör på sig
Sätt upp en hand nu om du förstår mig
För sen igen, borsta tänderna och gå i duschen 
Ser på klockan, hoppas att jag inte missar bussen 
Det är inte lugnt men, det måste göras
Vi har en bra beat på gång och den måste höras
Tisdag, lika lite tid, ingen vila
Onsdag, nästa beat snabbt, måste skriva
Torsdag, jobbar lika hårt på varje ord, vad! 
Fredag, en och annan klubbgig och spela
Min familj är det enda som jag älskar mera 
För mig är det här enda rätta sättet att leva
Det är känslan, inte CV:n vad!
Pengar kommer och går och etc, ja! 
Kör fullt, kör hårt när jag kör, ja! 
Mördar en beat och en hook på lördag 
Och mic-check, sen spelning igen
Hem på söndag kväll, allt på nytt igen igen

FACIT

L. Mellberg, J. Piisinen

Samma sak från måndag till söndag (x2)
Väckarklockan ringer ding, ding, dong, 
men jag skulle vilja somna om ://

Måndag hela veckan, lever livet på rutin
Tisdag, onsdag, torsdag dom flyger ba’ förbi 
Jobbar hårt varje dag för att uppnå mina mål 
Går igenom staden med hörlurarna på
Andra jobbar 9-5 jag gör det 24/7 
Samma lika varje dag hela veckan ut
På helgen tar dom ledigt, jag har det som en  
arbetsdag 
Alltid på alerten från måndag till söndag
Borde inte klaga utan göra nåt åt det
Men om jag tar semester, vem ska skriva låten? 
Lever vidare dag för dag likadant
Kan inte vara bitter utan tacka gud för allt jag har 
Vi ses på fredag på nån klubb eller arena
Sen åker vi till nästa stad, samma sak på lördag
Klockan tickar snurrar runt, samma sak med mitt liv 
365 lever dagarna på mitt vis

Samma sak från måndag till söndag (x2)
Väckarklockan ringer ding, ding, dong, 
men jag skulle vilja somna om ://
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