Manus Green Soul
1. Intro - The Champion (instrumental)
Majken: Hej allihopa! Vi är ett gäng som kallar oss Green Soul! Och vi har ett viktigt problem
som vi vill prata med er om, och som vi alla måste hjälpas åt att lösa.
Leo: Det handlar om att Jorden har feber!

2. Jorden har feber (Alexandra)
Vers
Det var en vanlig dag i skolan som vår lärare plötsligt sa'
Det är nå't vi måste prata om, nå'nting som inte alls är bra
Jag trodde någon blivit retad eller brutit en tå,
Men det var mycket värre än så,
och mamma jag kan inte förstå,
varför ingen har berättat för mig
Det ju världens läskigaste grej
Lärar'n berätta’ att
Refräng
Jorden har feber
Och det beror på hur vi lever
Jorden har feber
Finns det någon chans vi överlever?
Vatten som stiger, isar som smälter,
Väder som flippar ut,
Vi måste göra något, får inte förlora en minut.
Vers 2
I klassen var vi alla stumma över allting som har gått snett
Allting som tidigare känts så roligt kändes plötsligt inte alls lika hett
Semestra med flyg i Thailand eller köttfärs var’ dag
Får mig inte längre att må bra
När jag fattar vilket pris det har
Så pappa, sluta säg till mig
att det kommer att ordna sig,
för jag har fattat att
Refräng
Jorden har feber
Och det beror på hur vi lever
Jorden har feber
Finns det någon chans vi överlever?

Vatten som stiger, isar som smälter,
Väder som flippar ut,
Vi måste göra något, får inte förlora en minut.
Gitarrsolo
Refräng version 2
// Jorden har feber
Och det beror på hur vi lever
Finns det någon chans vi överlever
nu när Jorden har feber //
Moa: Så är det! Jorden har feber!
David: Och vet ni vad det beror på? Det beror på att vi människor släpper ut saker i luften
som gör att jorden blir varmare hela tiden. Framför allt en gas som heter koldioxid. Och vi
har också sågat ned en massa träd och asfalterat en massa mark som i vanliga fall tar upp
koldioxiden.
Leo: Om det blir för mycket koldioxid i luften, så gör det att atmosfären funkar som ett
växthus, och gör att jordens temperatur stiger.
Majken: Ni har säkert hört också att det kan bli ganska svårt och farligt att leva på Jorden
om det här får fortsätta. Men väldigt många saker som vi är vana vid att göra idag leder till
att det släpps ut en massa koldioxid, och att naturen förstörs. Det kan kännas som om det
inte finns något hopp för framtiden för oss.

3. Ni ser en omöjlighet - vi ser en möjlighet (Dolly)
Vers A
Vad skall vi göra?
Hur skall det gå?
FInns det någon framtid
för oss som är små?
Vad skall vi leva av
När havet och marken har dött?
Vart skall vi ta vägen
När vattnet står fem meter högt?
Vers B
Det känns ofta hopplöst
när man bara är ett litet barn,
Och när man frågar de vuxna
så har de inga svar,
Stick
Om alla fiffiga lösningar
Säger dom att “det är för dyrt!”
Men kom ihåg, att om tjugo år

då är det vi som styr,
Refräng
och vi skall leva, leva, överleva!
Vi skall fixa det här på nå´t sätt.
Vi skall vända vår väg bort från stupet
men det kommer inte att bli lätt
Så flytta er, gå åt sidan,
ni som tror att det är för sent,
Där ni ser en omöjlighet,
så ser vi en möjlighet.
Gitarrsolo
Stick 2
Sluta krama ert slösande liv
som nå’n gammal snuttefilt,
Snart är det vi som tar över,
och vi vet precis vad vi vill,
Refräng 2
vi vill leva, leva, överleva!
Vi skall fixa det här på nå´t sätt.
Vi skall vända vår väg bort från stupet
men det kommer inte att bli lätt
Så flytta er, gå åt sidan,
ni som tro att det är för sent,
// Där ni ser en omöjlighet,
så ser vi en möjlighet. //

Moa: Ja, det går att stoppa det här! Men då krävs det att vi alla hjälps åt med att ändra hur vi
lever!
Leo: En sak som man måste ändra på är hur man reser. Till exempel till skolan.

4. Cykla till skolan - Jens
Intro:
// Cykla till skolan, oh, ah //
Min pappa har en jätte-Jeep som är hans ögonsten
Den har en jättemotor, men jag har jättestarka ben
Och åka bil är inte alls min grej,
så när han frågar om han skall köra mig,

så säger jag nej, nej, nej, nej, NEJ!
För jag vill bara cykla till skolan, oh, ah,
cykla till skolan, oh, ah,
Då slipper man att släppa ut avgaser och annat mög
cykla till skolan, hela veckan lång,
cykla till skolan, hör min cykelsång,
Så när han fråga’ om jag gilla’ hans bil,
så sa' jag att den sög.
När vägen den är kort, då är bilen inget alternativ
Att sitta bakom ratten hela da'n, vad är det för liv?
När man kan få frisk luft och motion,
jag höjer min röst och jag tar ton, och säger
nej, nej, nej, nej, NEJ!
För jag vill bara cykla till skolan, oh, ah,
cykla till skolan, oh, ah,
Då slipper man att släppa ut avgaser och annat mög
cykla till skolan, hela veckan lång,
cykla till skolan, hör min cykelsång,
Så när han fråga’ om jag gilla’ hans bil,
så sa' jag att den sög.
(Blås)
Om regnet öser ned kan det väl va' okej,
men annars får ni inte köra mig,
Jag säger nej, nej, nej, nej nej, NEJ!

För jag vill bara cykla till skolan, oh, ah,
cykla till skolan, oh, ah,
Då slipper man att släppa ut avgaser och annat mög
cykla till skolan, hela veckan lång,
cykla till skolan, hör min cykelsång,
Så när han fråga’ om jag gilla’ hans bil,
så sa' jag att den sög.
(Gitarrtema)

cykla till skolan, oh, ah,
cykla till skolan, oh, ah,
Då slipper man att släppa ut avgaser och annat mög
cykla till skolan, eller kanske gå,
cykla till skolan, kom igen och häng på,
Så när han fråga’ om jag gilla’ hans bil,
så sa' jag att den sög.
Majken: Något annat som är jätteviktigt är vad man äter. Om man äter mycket kött till
exempel, så går det åt mycket mer energi och vatten och mark, och blir mycket mer
utsläpp, än om man mest äter sådant som växer. Så man måste försöka att äta så
lite kött man bara kan!
David: Och så är det jättedumt att slänga mat! Vet ni att vi slänger jättemycket mat
som går att äta här i Sverige? På grund av att ingen vill köpa den till exempel, eller
för att vi tror att den är dålig fast den inte är det. Och då har man ju använt en massa
energi och råvaror för att göra sådant som bara blir sopor! Det är jättedumt!
Moa: Vi har gjort en låt om det, så den kör vi nu!

5. Sluta kasta mat - Dolly
Sluta kasta mat, sluta kasta mat, sluta kasta mat!
När ni går i mataffären, och tittar på allt gott de har,
Så tänk då på att bara köpa vad som går åt
De’e slöseri med mat man slänger,
och det är ju på dig det hänger,
Så handla inte’en massa käk, även om ni har råd
Man kan ha stora fester, fast bjuda mest på rester,
Det blir inga protester mot det,
Se till att allt ni lagar hamnar ner i era magar,
ja sleva in varenda sked!
Sluta kasta mat
Sluta kasta mat, sluta kasta mat, sluta kasta mat!
Om maten luktar gott kan man äta den fast datumet har gått ut
Så lita på din näsa och inte på nå’n etikett
Folk slänger femtio kilo mat om året,
Det är så galet att man ej förstår det,
Så börja göra rätt, släng ihop den till nå’n smarrig rätt!
Och om du helst vill hoppa att äta samma soppa

så lägg den i din frys ett tag,
Då känns den ju som ny sen
när du tar fram den ur frysen
och du slipper laga nytt idag,
slipper kasta mat
//Sluta kasta mat, sluta kasta mat, sluta kasta mat!// (chase)
Den slängs hos bonden, den slängs i affären,
den slängs i köket hemma hos dig,
men fläckiga äpplen är också goda,
ät upp dem istället för att säga nej!
Det går åt massa stålar
för att fånga fisk i trålar
och sabbar havets ekosystem
Och om det finns en risk sen
att du ändå slänger fisken
Ja då är det faktiskt en skandal
Så kom igen och gör rätt val,
sluta kasta mat!
//// Sluta kasta mat, sluta kasta mat, sluta kasta mat! ////
Leo: Mat är jätteviktigt för miljön. Vad man äter spelar väldigt stor roll, och om vi förstör
miljön, så kommer det att bli svårt att odla tillräckligt med mat till oss allihop till slut. Och ju
längre man måste transportera maten innan du kan äta upp den, desto mer utsläpp blir det.
Därför är det bra att välja mat som är producerad nära dig om du kan.
Majken: Och det närmaste du kan producera maten, det är ju om du odlar den själv! Det är
dessutom sjukt kul! Att sätta ned ett frö i marken och se det växa, det är nästan som magi!
Och växter tar bort koldioxid ur luften också, vilket är väldigt bra för miljön.
Moa: Så oavsett om du bor i ett hus med trädgård, eller har balkong, eller bara kan odla i en
kruka i fönstret, så sätt igång!

6. Gröna Fingrar - Alice
Vers1
Jag är en äkta stadsbo
Som drömmer om en stuga, kolonilott eller trädgård
Där ätliga växter kan gro
Tomater och gurkor och krispiga salladsblad
Stick
Mitt bästa knep när stressen blir för stor
När läxorna och proven bara snurrar i min skalle

Att köra ner mina fingrar i jord
Och odla fram en grönsak som kan trivas och bli riktig god
Refräng
Gröna fingrar, gröna gröna fingrar jag har
På balkongen växer morot, kål och spenat
Gröna drömmar, gröna gröna drömmar jag har
Kom nu vänner, jag bjuder på middag idag
Vers 2
Mina vänner de samlar på prylar
Mobiler och kläder och gulliga gosedjur
Jag har en samling av fröer
En riktig stor skatt som kan få en magisk djungel att gro
Stick
Mitt bästa knep när stressen blir för stor
När läxorna och proven bara snurrar i min skalle
Att köra ner mina fingrar i jord
Och odla fram en grönsak som kan trivas och bli riktig god
Gröna fingrar, gröna gröna fingrar jag har
På balkongen växer morot, kål och spenat
Gröna drömmar, gröna gröna drömmar jag har
Gröna fingrar
Gröna fingrar, gröna gröna fingrar jag har
På balkongen växer morot, kål och spenat
Gröna drömmar, gröna gröna drömmar jag bär
Hela jorden samlas i en kärleksfull sfär
David: Nu har vi sjungit om lite olika saker som man själv kan göra. Cykla till skolan, inte
slänga mat, och själv odla sin mat. Men vi som är barn, vi är ju större delen av veckan i
skolan. Är er skola bra för miljön? Har ni koll på det? Säg till er fröken eller rektor att skolan
måste vara bra för miljön. Vad är annars meningen med att ni är där?

7. Checka Skolan - Alice
Vers
Min skola den är bra för mig
Men är den också bra för miljön?
Har skolan gjort sin läxa?
för vi som skall växa
upp vill att den skall va’ grön.
Spolar vi för mycket vatten?

Lyser lamporna om natten
utan att nå’n är där?
Slänger vi en massa mat
som kunde bli till biogas
och rädda våran atmosfär?
REFR
Vi måste checka skolan
Ja, vi måste checka skolan
Vi måste ställa om,
så att den inte sabbar vår natur
Vi måste checka skolan
Ja, vi måste checka skolan
Så rektorn, lyssna nu på mig,
för annars så blir jag sur.

måste checka skolan
måste checka skolan

måste checka skolan
måste checka skolan

Vi vill ha solceller på vårt tak
Och till matrester en kompost
Så skoldirektören
sluta räkna ören,
har du fattat eller e’ du helt lost?
Är det kärnkraft i vår el?
Slänger vi sån’t som är helt
som kunde användas igen?
Ni där borta, är ni klara?
jajamänsan, fattas bara!
Nu så sätter vi en trend,
REFR
Vi måste checka skolan
Ja, vi måste checka skolan
Vi måste ställa om,
så att den inte sabbar vår natur
Vi måste checka skolan
Ja, vi måste checka skolan
Så rektorn, lyssna nu på mig,
för annars så blir jag sur.
Checka skolan,
inget pappers-slöseri
checka skolan,
inte städa med klorin,
checka skolan,
mera grönt och mindre kött,
checka skolan, checka skolan,

måste checka skolan
måste checka skolan

måste checka skolan
måste checka skolan

Skolan måste leva som den lär,
Vad är annars meningen med att vi är här?
Sätt igång och leverera,
Annars får vi demonstrera
Utanför vårt lärarrum,
Så skolan kan slå ut i blom!
REFR
Vi måste checka skolan
Ja, vi måste checka skolan
Vi måste ställa om,
så att den inte sabbar vår natur
Vi måste checka skolan
Ja, vi måste checka skolan
Så rektorn, lyssna nu på mig,
för annars så blir jag sur.

måste checka skolan
måste checka skolan

måste checka skolan
måste checka skolan

Leo: Men vem är det som bestämmer hur det skall vara i skolan? Och en massa andra
saker som har med miljön att göra? Jo, det är politiker! Alltså sådana som de vuxna har
röstat på för att de skall bestämma om vårt samhälle.
Moa: Men vi som är barn får ju inte rösta. Och det kan kännas orättvist när det handlar om
miljön, för det som politikerna bestämmer nu, det kommer ju att påverka miljön för lång tid
framöver, när vi som är barn nu växer upp och blir vuxna.
Majken så det viktigaste vi barn kan göra, det är att prata med våra föräldrar och andra
vuxna, och säga åt dem att de måste rösta på politiker som vill göra bra saker för miljön, om
de bryr sig om oss.
David: Men vi kan faktiskt påverka politikerna direkt också. Alla bor ju i en kommun. Och i
de flesta kommuner så kan den som bor där skicka in något som kallas för ett
medborgarförslag. Även barn. Och om man gör det, så måste politikerna som bestämmer i
kommunen ta upp det förslaget och diskutera det. Och om tillräckligt många av dem gillar
förslaget, så kan det bli verklighet!
Alla: Wow! Det gör vi!

8. Medborgarförslag - Alexandra
Om det är nå’t som inte stämmer där du bor,
Så gå till dom som bestämmer där du bor
Det är inte så svårt som du kanske tror
För du är kanske liten, men ändå kan din makt vara stor,
Så om du vill ha cykelväg till området du bor
eller att de skall förbjuda biltrafik
Så sätt dig ned och skriv ett brev, förklara vad du vill,
och skicka in till dom som sköter våran politik

refr
Skicka in ett medborgarförslag
ja, skicka in ett medborgarförslag,
vänta inte, nej gör det nu idag!
Skicka in ett medborgarförslag,
så att det händer nå’t!
För lagen säger att de måste lyssna när
nå’n skickar in ett medborgarförslag så där
Det är ju inte säkert att de säger ja,
Men i så fall måste förklaringen va’ bra.
Och när de tar upp ditt förslag i styrelse och nämnd
så får du komma dit och ge din syn
Och har du bra idéer kanske de gör som du vill,
då blir du värsta hjälten hemma i byn!
Så skicka in ett medborgarförslag….
Och om de inte lyssnar fast du har en bra idé,
så skriv då till nå’n press som är lokal,
Då kanske de får skämmas för att de bestämt helt fel,
och kanske åker ut i nästa val!
Skicka in ett medborgarförslag….
Moa: Men nästan alla vet ju om att de här problemen finns! Varför händer det så lite?
Leo: Ja, det kan man verkligen fråga sig.
Majken: Jag tror att det är för att även om en bra miljö är det viktigaste av allt på lång sikt,
så finns det massor av pengar att tjäna på kort sikt på att strunta i miljön, och roffa åt sig,
och förstöra saker som vi barn behöver för att överleva i framtiden.
David: De stjäl vår framtid, helt enkelt! Så himla nedrigt!

9. Ingen skall få sno vår framtid - (Jens)
Ingen, ingen,
Ingen skall få sno vår framtid
Jag säger Ingen, ingen,
Ingen skall få sno vår framtid
Vi måste trycka på reset,
Jag säger inte det blir lätt,
men man muckar inte ostraffat, nej inte ostraffat
med alla dom under tju’ett

De vuxna trycker på gasen,
fastän bilen kör mot avgrundens rand
men vi kan, vi vill och vi vågar
slita ratten ur er svettiga hand
Ingen, ingen,
Ingen skall få sno vår framtid
Jag säger Ingen, ingen,
Ingen skall få sno vår framtid
Det skall de aldrig få
Nej, om det skall vi nog bli två
För man muckar inte ostraffat, nej inte ostraffat
med alla dem som är små
Dei vuxna sågar och sågar
i den gren som vi sitter på
Men vi kan, vi vill och vi vågar
ta en annan väg och börja gå
//// Ingen, ingen,
Ingen skall få sno vår framtid ////
Majken: Ja det finns mycket att göra. Du behöver ändra på hur du lever. Och du behöver
påverka andra så att de också börjar leva mera miljövänligt.
David: Och du behöver påverka politikerna så att de gör lagar och regler som gör samhället
bättre för miljön. Och inte låter folk förstöra din framtid!
Moa: Det kan kännas som ett jättestort projekt. Och det är det. Men det viktigaste du måste
göra - det är att inte ge upp! Om vi alla anstränger oss och jobbar tillsammans, så går det att
fixa det här!
Leo: Ja, kom igen nu, allesammans! Vi kan fixa det här! Det går!

10. Kom igen, det går! - Jens, Dolly
(Ease On Down The Road)
Kom igen, kom igen, det går!
Hör på mig, kom igen, kom igen, det går!
Om vi skippar så’nt som gör vägen mera svår,
jag säger: kom igen, kom igen, det skall gå!
Ta ett litet steg,
sedan ett steg till,
Det kan verka motigt,
men visst går det om man vill!

Bara rör dig framåt
på den väg vi måste gå,
vare sig du kryper
eller springer lätt på tå!
Kom igen, kom igen, det går!
Hör på mig, kom igen, kom igen, det går!
Om vi skippar så’nt som gör vägen mera svår,
jag säger: kom igen, kom igen, det skall gå!
Visst så händer det
att du tappar framtidstron
Och att hopplösheten
blir en jätte-sten i skon
Visst är vägen lång,
men om du går den med en vän,
då känns varje steg
mycket lättare igen!
Kom igen, kom igen, det går!
Hör på mig, kom igen, kom igen, det går!
Om vi skippar så’nt som gör vägen mera svår,
jag säger: kom igen, kom igen, det skall gå!
Alla vuxna strutsar,
ta nu huv’et ur er sand,
där finns ingen väg
till oss ungas framtidsland
Sluta va’ problemet,
var en del av lösningen,
häng med oss, så ni slipper
va’ på efterkälken!
Ställ dig upp, lyft din blick, det skall gå!

