
jag har också rätt att........tempusövning + vocabulaire+construction; pdf;  

att säga 
jag säger, du säger, han/hon säger, vi/man säger, vi säger, ni säger, 
de säger 

dire 
je dis, tu dis, il/elle dit, on dit, nous disons, vous dites, ils disent 

jag skall säga, du skall säga, han/hon skall säga, vi/man skall säga, 
vi skall säga, ni skall säga, de skall säga 

je dirai, tu diras, il/elle dira, on dira, nous dirons, vous direz, ils 
diront 

säga i futur proche je vais dire, tu vas dire, il/elle va dire, on va dire, nous allons dire, 
vous allez dire, ils vont dire 

vad kommer min pappa att säga Que dira mon père  

jag har fått nog av j’en ai marre 

låtsas faire semblant 

jag är trött på att låtsas J'en ai marre de faire semblant  

vad kommer min mamma att säga Que dira ma mère  

jag älskar dig je t’aime 

jag kommer att älska dig je t’aimerai 

älska i futur j’aimerai, tu aimeras, il/elle aimera, on aimera, nous aimerons, 
vous aimerez, ils aimeront 

fortfarande toujours, encore 

lika mycket autant 

jag kommer fortfarande att älska dig lika mycket je t’aimerai toujours autant 

kommer hon fortfarande att älska mig lika mycket? M'aimera-t-elle toujours autant  

jag är inte bättre än någon annan Je ne suis pas mieux qu'un autre  

jag är inte sämre heller  Je n'suis pas pire non plus  

ha rätt att avoir le droit de 

  

jag har rätt att leva lycklig J'ai le droit de vivre heureux  

jag har också rätt J'ai le droit aussi  

rätten att älska honom, han Le droit de l'aimer lui  

jag har rätt att vara kär J'ai le droit d'être amoureux  

vad kommer folk att säga Que diront les gens  

plaindre beklaga, tycka synd om 

de kommer att beklaga mina stackars föräldrar Ils plaindront mes pauvres parents  

”vad säga” dvs: vad skall man säga que dire 

vad skall man säga till dessa människor Que dire à ces gens  

som anser mig för annorlunda Qui me trouvent trop différent  

jag är inte bättre än någon annan Je ne suis pas mieux qu'un autre  

jag är inte sämre heller  Je n'suis pas pire non plus  

jag har rätt att leva lycklig J'ai le droit de vivre heureux  

  
jag har också rätt J'ai le droit aussi  

rätten att älska honom, han Le droit de l'aimer lui  

jag har rätt att vara kär J'ai le droit d'être amoureux  

så synd då om det chockerar Tant pis si ça choque  

vara rädd avoir peur 

inte längre, inte mer ne...plus 

jag vill inte vara rädd längre Je ne veux plus avoir peur  

en människa/en man är en man/människa Un homme est un homme  

spelar ingen roll vart hans hjärta går Peu importe où va son cœur  

jag har rätt också J'ai le droit aussi  

att vara med honom Le droit d'être avec lui  

jag har rätt att leva lycklig J'ai le droit de vivre heureux  

jag har rätt också J'ai le droit aussi  

rätten att älska honom, han Le droit de l'aimer lui  

jag har rätt att vara kär J'ai le droit d'être amoureux  

jag har rätt att leva lycklig J'ai le droit de vivre heureux  

vad skall min pappa säga ? Que dira mon père  

vad skall min mamma säga ? Que dira ma mère  

vad kommer folk att säga ? Que diront les gens  

jag har rätt också J'ai le droit aussi  

jag har rätt också J'ai le droit aussi  

jag har rätt också J'ai le droit aussi 
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jag har också rätt att........tempusövning + vocabulaire+construction 

att säga; jag säger, du säger, han/hon säger, vi/man säger, vi  säger, ni säger, de säger  

jag skall säga, du skall säga, han/hon skall säga, vi/man skall säga, vi skall säga, ni skall säga, de skall säga  

säga i futur proche  

vad kommer min pappa att säga  

jag har fått nog av  

låtsas  

jag är trött på att låtsas  

vad kommer min mamma att säga  

jag älskar dig  

jag kommer att älska dig  

älska i futur  

fortfarande  

lika mycket  

jag kommer fortfarande att älska dig lika mycket  

kommer hon fortfarande att älska mig lika mycket?  

jag är inte bättre än någon annan  

jag är inte sämre heller   

ha rätt att  

jag har rätt att leva lycklig  

jag har också rätt  

rätten att älska honom, han  

jag har rätt att vara kär  



vad kommer folk att säga  

plaindre  

de kommer att beklaga mina stackars föräldrar  

”vad säga” dvs: vad skall man säga  

vad skall man säga till dessa människor  

som anser mig för annorlunda  

jag är inte bättre än någon annan  

jag är inte sämre heller   

jag har rätt att leva lycklig  

jag har också rätt  

rätten att älska honom, han  

jag har rätt att vara kär  

så synd då om det chockerar  

vara rädd  

inte längre, inte mer  

jag vill inte vara rädd längre  

en människa/en man är en man/människa  

spelar ingen roll vart hans hjärta går  

jag har rätt också  

att vara med honom  

jag har rätt att leva lycklig  

jag har rätt också  

rätten att älska honom, han  

jag har rätt att vara kär  

jag har rätt att leva lycklig  

vad skall min pappa säga ?  

vad skall min mamma säga ?  

vad kommer folk att säga ?  

jag har rätt också  

jag har rätt också  

jag har rätt också  

 


