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2nutiden först 
10kärleken knackar på din 

dörr 
5det kommer att finnas 

dagar med och dagar utan 
7lyckan suddas ut när 
kärleken går sönder 

11 kaffet är dåligt gjort 1jag ville bara gå framåt 
15vänskapshistorier gör 

ont 
13jag söker inte det 

vackraste förhållandet 

4där är jag 13jorden runt 7det kommer att ta tid 9jag spelar musik 

12”något som är gott” 
8hjärtan av sten, hjärtan i 

flammor 
3”X” är på stranden 

14men varför är det så 
här? 

5du kommer kanske inte 
att bli bäst min son 

14hon vill inte ha mig 
längre för jag är dålig 

10hon har det där lilla jag 
vet inte vad 

11mig älska dig 

12var skall vi? vad gör vi? 16det kommer att gå 8men männen, männen 
9jag vet inte varifrån 

det kommer 

15jag ville inte göra min 
bror illa 

2igår var igår....gårdagen är 
inte att göra om 

1jag tog mina resväskor, 
jag är ledsen 

3jag vill ha dig 

4har du läst mitt brev? 
6det kanske är bättre på 

detta sätt 
16säg mig att om du är 

här 

6världen är för oss, 
världen är för dig och 

mig 

 

 

1Ridsa - avancer  vad ville jag bara? avancer 

2Pagny - le présent d’abord   

3Doré - Coco câline  où est Coco? sur la plage 

4Slimane - j’en suis là  där är jag  

5Capéo - Riche    

6Damso - Macarena    

7Arcadian - ton combat    

8Soprano - coeurdonnier    

9Calogero - je joue de la musique varifrån kommer det ? 
vad spelar han ? 

ça vient de je ne sais où 

10KeenV - elle a  vem knackar på dörren ? l’amour 

11Vianney - moi aimer toi  hur är kaffet ? 
mig älska dig 

mal fait 

12Lartiste - chocolat    

13Tydiaz - claro de luna  var skall de åka ? le tour du monde 

14BMYE - pourquoi chérie  hon vill inte ha mig längre 
(elle ne veut plus de moi) 
varför? parce que je suis 
mauvais 

mais pourquoi c’est 
comme ça ? 

15BM/Soprano - frérot  vad gör ont ? 
vem ville han inte göra 
illa ?  

les histoires d’amis 
son frérot 

16Joyce Jonathan – ça ira dis-moi que si tu es là säg mig att om du är här.. 
det kommer att gå 

 

    

 je ne sais pas   

 ça ira   

 tant pis   
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1Ridsa - avancer 2Pagny - le présent 3Doré - Coco câline 4Slimane - j’en suis là 

5Capéo - Riche 6Damso - Macarena 7Arcadian - ton combat 8Soprano - coeurdonnier 

9Calogero - je joue 10KeenV - elle a 11Vianney - moi aimer toi 12Lartiste - chocolat 

13Tydiaz - claro de luna 14BMYE - pourquoi chérie 15BM/Soprano - frérot 16Joyce Jonathan – ça ira 

 


