
Elina Devercerski

Flytta på dig

Jag bygger, bygger upp
Och du river, river ner
Du gör mig så lack
Du vägrar ge upp

För jag klättrar, klättrar upp
Och du drar mig, drar mig ner
Vi måste ta ett snack
Hörru, du måste flytta på dig

Flytta, flytta, flytta, flytta, flytta, flytta, 
flytta,  flytta, flytta, flytta, flytta, flytta
Du måste flytta på dig

Sanningen är, jag är som du
Sanningen sved, du fucka ur
Låter såhär; du måste flytta på dig

Inget du sa, var nån'ting bra
Inget du var, ville jag va'
Ingenting alls
Du måste flytta på dig
ooooohhhhhhhhh......................
Jag hörde var du sa, bakom ryggen var du svag
Och hela världen sa

Jag bygger, bygger upp
Och du river, river ner
Du gör mig så lack
Du vägrar ge upp

För jag klättrar, klättrar upp
Och du drar mig, drar mig ner
Vi måste ta ett snack
Hörru, du måste flytta på dig

Flytta, flytta, flytta, flytta, flytta, flytta, 
flytta,  flytta, flytta, flytta, flytta, flytta
Du måste flytta på dig

Följer med in, följer med ut
Följer mig dit, följer mig runt
Vad vill du ha?
Du måste flytta på dig

Slösar min tid, släpp mig fri
Vi är passé, fattar du det?
Kör det igen

Du måste flytta på dig
ooooohhhhhhhhh......................
Jag hörde var du sa, bakom ryggen var du svag
Och hela världen sa

Jag bygger, bygger upp
och du river, river ner
Du gör mig så lack
Du vägrar ge upp

För jag klättrar, klättrar upp
Och du drar mig, drar mig ner
Vi måste ta ett snack
Hörru, du måste flytta på dig

I Dom säger att det bara är saker som man ser
Men jag vill veta, måste veta mycket mer
Ja, bakom molnen skymtar mer än horisonten

Psyket det är komplex med alla sina monster Ix2
Och hela världen sa

Jag bygger, bygger upp
Och du river, river ner
Du gör mig så lack
Du vägrar ge upp

För jag klättrar, klättrar upp
Och du drar mig, drar mig ner
Vi måste ta ett snack
Hörru, du måste flytta på dig

Jag bygger, bygger upp
Och du river, river ner
Du gör mig så lack
Du vägrar ge upp
För jag klättrar, klättrar upp
Och du drar mig, drar mig ner
Vi måste ta ett snack
Hö  d  å  fl  å di !

Hannah Sundkvist/Raoul 
Wallenbergskolan



Elina Devercerski

Flytta på dig

5 5 5 5 5 2 2 2 2 2

A                             F#m

Jag bygger, bygger upp
Och du river, river ner
Du gör mig så lack
Du vägrar ge upp

För jag klättrar, klättrar upp
Och du drar mig, drar mig ner
Vi måste ta ett snack
Hörru, du måste flytta på dig

Flytta, flytta, flytta, flytta, flytta, flytta, 
flytta, flytta, flytta, flytta, flytta, flytta
Du måste flytta på dig

Sanningen är, jag är som du
Sanningen sved, du fucka ur
Låter såhär; du måste flytta på dig

Inget du sa, var nån'ting bra
Inget du var, ville jag va'
Ingenting alls
Du måste flytta på dig
ooooohhhhhhhhh......................
Jag hörde var du sa
bakom ryggen var du svag
Och hela världen sa

Jag bygger, bygger upp
Och du river, river ner
Du gör mig så lack
Du vägrar ge upp

För jag klättrar, klättrar upp
Och du drar mig, drar mig ner
Vi måste ta ett snack
Hörru, du måste flytta på dig
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Toner 
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