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BÄSTA VÄN

Dom verkar bra
Dom kan ju sitta väldigt still

Jag är tveksam
Vet inte om jag vill

Kan följa regler och låta väldigt tyst
Har ingen lön

Dom är billiga i drift
Dom är ju väldigt korta

Ja, kanske lite små
Vi måste komma överens vi två

Så vad säger du?
Njaaaaa.

Jamän vad säger du?
Jag vet inte

Så vad säger du?
Dom kanske är ok, trots allt

Bra på att hålla andan. Inte rädd för djupa hav
Små flinka händer. Kan vi dra nytta av

Jag säger stopp
Medans du säger kör

Jag säger nej
Och jag säger ja

Vi sitter fast i klistret
Vi kommer inte loss

Vi måste komma överens förstås

Så vad säger du?
Njaaaaa.

Jamän vad säger du?
Jag vet inte

Så vad säger du?
Dom kanske är ok, trots allt

HÄR ÄR VI
Originaltitel: Här är jag

Här kommer vi i en raket
Har hittat fram till er planet

Vi kanske ser oss runt
Pratar med nån

För vi är bra på språk
Ja, nästan allt

Och har ni någon god mat
Stannar vi nog kvar ett litet tag

Här kommer vi
Vilka är ni?

Det skall vi ta reda på
sen drar vi härifrån

Här kommer vi
Vilka är ni?

Det skall vi ta reda på
Sen drar vi härifrån

Här kommer vi i en raket
Har ingen tid för rolighet

Samla data snabbt och lätt
Det är dödsviktigt att det blir rätt

Här kommer vi
Vilka är ni?

Det skall vi ta reda på
Sen drar vi härifrån



TIDEN

Jag, jag har all tid i världen
Och jag, jag tar det lugnt på färden

För tiden är ju ingenting
Små sekunder som flyger omkring

Det bryr jag mig inte om
Tiden kommer, tiden går

Oj, det finns så mycket att se
Och sånt som kan va´ bra att ta med

För tiden är ju ingenting
Små sekunder som flyger omkring

Det bryr jag mig inte om
Tiden kommer, tiden går

Jag stannar upp när andra går

Tiden 

GRÄVA HÅL

Vill inte bli nån kändis
Och synas över allt

Vill inte bli ett fotbollsproffs
Eller astronaut

Vill inte klättra i höga berg
Vill inte dyka i djupa hav

Behöver inget sånt för att göra det jag vill

Jag vill bara gräva hål
Lagom stora runda hål
Väldigt fina djupa hål

Vill inte bli nån som bestämmer
Vill inte vara miljonär

Behöver inte bli den starkaste i världen
Vill bara sitta där i sanden

Och göra det jag drömmer om

Behöver inget mer
För att göra det jag vill

Jag vill bara gräva hål
Lagom stora runda hål
Väldigt fina djupa hål

Jag vill bara gräva hål
Lagom stora runda hål
Mina alldeles egna hål

ELD I BAKEN

Kan inte sitta still
Benen gör inte som jag vill

Kan inte bara stå
Eller långsamt gå

Jag har eld i baken
Kan inte sitta still

Jag har eld i baken
Springer nog lite till

Hela vägen fram
Och sen tillbaka hem igen

Kan inte sitta still
Det är så mycket som jag vill

Så mycket jag måste se
Det är knappt jag hinner med

Jag har eld i baken
Kan inte sitta still

Jag har eld i baken
Springer nog lite till

Hela vägen fram
Och sen tillbaka hem igen

FLYG IVÄG

Jag kommer längta
Det blir tomt inuti

Plötsligt en dag sa han
Det var dags att dra iväg

Mot okända platser
Ett liv långt bort från allt

Jag kunde inte följa
Vill ju bara stanna här

Så flyg
Flyg iväg min vän

Vi kanske ses igen
Kanske ses igen

Är som gjord för rymden
Vad finns där ute?

Bakom nästa stjärna
Bortom alla svarta hål

När allt är som vanligt
Då trivs jag ju allra bäst

Kanske gräva hål i marken
Mata änderna i parken



SNIGLAR UTAN SKAL

Gav mig iväg i gryningen
Kanske skulle vi mötas igen

Gled iväg åt olika håll
Tog ännu ett långt farväl

På väg mot någonting nytt

Ännu en dag i vårt liv
En helt ny dag

Stanna på jorden och ta det lugnt
Behöver inget mera jag är nöjd

Alltid på väg någonstans
Vill inte stanna upp

Aldrig köpa mig ett skal
Eller bli normal

Vi är sniglar utan skal
Ensammast i hela världen

Sniglar utan skal
Och vi går vår egen väg

Vi är sniglar utan skal
Lyckligast i hela världen

Sniglar utan skal
För vi går vår egen väg

ANNAN SORT

Jo, jag kanske vet vad jag vill
Klarar inte av att sitta still
Vill ju bara resa omkring

Och glömma allt det tråkiga

För jag är en annan sort
En som längtar bort
Som drömmer mer

För jag är en egen sort
En som längtar bort

Men är lyckligast just så

Det känns bra att få va som jag
Det är precis så här jag vill va

FLYG IVÄG

Jag kommer längta
Det blir tomt inuti

Plötsligt en dag sa han
Det var dags att dra iväg

Mot okända platser
Ett liv långt bort från allt

Jag kunde inte följa
Vill ju bara stanna här

Så flyg
Flyg iväg min vän

Vi kanske ses igen
Kanske ses igen

Är som gjord för rymden
Vad finns där ute?

Bakom nästa stjärna
Bortom alla svarta hål

När allt är som vanligt
Då trivs jag ju allra bäst

Kanske gräva hål i marken
Mata änderna i parken


