
Lyssna på mig

Denna låt är en låt ur Gåspennans EP - Alla barns rätt. Låtarna på EP:n är 
baserade på artiklar ur FN:s barnkonvention och denna låt utgår från 
Artikel 12 och 13 – som bland annat handlar om att alla barn har rätt att
uttrycka sin mening och få den respekterad samt att varje barn har 
rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. 

Vers
Jasmin berättade för mig - När hon var fyra, okej 
Berättade hon en grej - För sina föräldrar 
Och det hon berättade, hej - Var världens viktigaste grej 
Tror du att de lyssnade? Nej – Dom sa: Du är alldeles för liten! 

Hon sa

Refräng
Stopp! Ni måste lyssna på mig
Hör upp! För det är inte okej
Hur skulle du känna dig?
Om du och jag bytte plats

Och då sa min mamma - Okej
Såklart ska vi lyssna på dig
Det kanske inte blir som du vill, nej
Men det du säger är viktigt

Vers
Jasmin berättade för mig - När hon var 10 så öppnade hon sig 
För sin tränare, okej - Hon hade en grymt bra idé
Och det hon berättade, hej - Skulle kunna förbättra, säg 
Tror du tränaren lyssnade? Nej - Du vet inte så mycket trots allt! 



Hon sa

Refräng
Stopp! Ni måste lyssna på mig
Hör upp! För det är inte okej
Hur skulle du känna dig?
Om du och jag bytte plats

Och då tränaren - Okej
Såklart ska vi lyssna på dig
Det kanske inte blir som du vill, nej
Men det du säger är viktigt

Vers
På 15årsdagen, hej - Berättade Jasmin för mig 
Hon skulle flytta långt bort, åh nej – Men det var inget familjen diskuterat 
Tänk om dom hade satt sig - Runt bordet där hemma, hej 
Så allas röst fick höras, ey - Vad barn tycker det är viktigt 

Hon sa

Refräng
Stopp! Ni måste lyssna på mig
Hör upp! För det är inte okej
Hur skulle du känna dig?
Om du och jag bytte plats

Och då sa min pappa - Okej
Såklart ska vi lyssna på dig
Det kanske inte blir som du vill, nej
Men det du säger är viktigt

OBS! Låttexten är skriven så som sången sjungs. Detta betyder att 
den ej är grammatiskt korrekt. Exempelvis saknas många 
skiljetecken.
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