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Abstrakt 

Jag har undersökt hur användandet av två olika metoder i låtskrivning och 
musikproduktion som beskrivs i Seabrooks bok The Song Machine påverkar det slutliga 
klingande resultatet av en färdig produktion. Detta gjordes genom att producera fyra 
stycken låtar varav två metoder använts som kallas Melody & Hook och Track & Hook 
som innebär att melodin och till viss del text skrivs antingen först eller sist i arbetsflödet. 
När det klingande resultatet var färdigt jämfördes låtarna i deras sound i form av 
instrumentering, genretillhörighet och eventuella övriga effekter där min slutsats var att det 
inte var av större betydelse, men det som var av större betydelse var inspirationen som 
befann sig i stunden vid skrivandet av låten och mina val av instrument. 

Nyckelord 

Track, melodi, hook, produktion, låtskrivare, producent, Seabrook 

Tack 

Tack till min inspirerande handledare Anders Rydholm. Tack till Hans Erik Holgersson och 
Erik Bratt för bra feedback och till mina kamrater som stått ut med att lyssna på mina 
produktioner. Tack också till Oliver Björkvall och Loren Nine Geerts för sitt deltagandet 
vid sånginspelningarna. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Jag har under min utbildning kommit fram till att jag vill arbeta som producent och 
låtskrivare. Jag vill både skriva top lines  och producera musiken kring låten, och jag 1

skulle därför vilja ta reda på hur min förmåga att producera en låt påverkas av mitt 
utgångsläge när jag skriver låten. Vanligtvis när jag skriver musik brukar jag skriva text, 
melodi och arrangera musiken samtidigt och sist avsluta med mixning. Detta kan ibland 
orsaka att mitt arbete blir rörigt och inte särskilt strukturerat och jag får gå fram- och 
tillbaka och korrigera både i arrangemang och i melodi. Istället skulle jag vilja prova två 
metoder från boken The Song Machine - Inside the hit factory (Seabrook, 2015) där det 
nämns två tillvägagångssätt som många använder idag när de skriver popmusik. Dessa två 
kallas på engelska för Melody & Hook, samt Track & Hook. Vid Melody & Hook så skrivs 
melodin först och till viss del text, med en grovmall på låten innan produktionen vilket ofta 
sker i samband med ett akustiskt instrument. Vid Track & Hook kommer produktionen 
först, sen melodi och text. Oftast då letas det inte efter en melodi för att bära låten utan 
snarare som ifyllnad för produktionen. 

1.2. Syfte 

Mitt syfte är att skriva och producera fyra låtar med de två metoderna Melody & Hook och 
Track & Hook för att sedan jämföra det klingande resultatet utifrån låtarnas sound 
(instrumentering, genretillhörighet och eventuella övriga effekter). 

2. Metod 

2.1 Genomförandet 

Jag kommer att skriva och producera fyra låtar och processen utgår från två olika metoder. 
Vid Melody & Hook kommer jag skriva melodi och till viss del text och i efterhand 
ackompanjera mig själv med antingen gitarr eller piano innan jag går över till 
produktionen. Gitarr och piano kommer nödvändigtvis inte vara en del av den färdiga 
produktionen. Vid Track & Hook kommer produktionen först, vilket innebär att jag 
kommer börja arrangera låten direkt. Detta är hur Seabrook nämner dessa metoder och går 
dessvärre inte in mycket mer i detalj, utan det är för mig att utforska under arbetets gång. 

 Melodi och text i en låt.1
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3. Genomförande 

3.1 Melody & Hook 1 - Bad Vibrations 

Denna låt började med att jag nynnade en melodi medan jag lagade mat. Jag improviserade 
fram fem stycken olika melodifragment som sedan pusslades ihop bitvis och efter en hel 
del justeringar på melodin lades sedan ackord på. Genom att prova olika bastoner och 
ackordläggningar och försäkra mig om att melodin får ett sånt bra stöd som det går gick 
jag sedan vidare till arrangering. Mycket fokus kring denna produktion har varit att 
harmonisera körer och stämmor på rätt sätt så att de rör sig naturligt utan att ta för mycket 
uppmärksamhet i produktionen. Ackord är en av mina svaga sidor och därför lades mycket 
krut på detta i denna produktion. Att också se till så att de fungerar harmoniskt tillsammans 
med min top line är också viktigt, eftersom jag tenderar till att gå mycket på känsla när jag 
arrangerar och kanske missar att något krockar i harmonin rent teoretiskt som jag kanske 
inte uppmärksammar. 

Under tiden som arrangemanget sakta växte fram fick också mycket plockas bort och 
istället dubbas. Som trumslagare i grunden tenderar jag att i mitt arbete jobba mycket med 
olika rytmer som kan tendera till att bli ganska många. Därför behövdes mycket 
rytmisering plockas bort, och istället dubba dem som fanns med olika ljud för att låta dem 
ta mer plats i produktionen. 

Utmaningen i denna produktion utöver det har varit att skapa ett enhetligt sound för låten, 
eftersom visionen har varit otydlig kring vilket sound som ska passa. Det är en väldigt 
rytmiserad melodi i verserna och en aning mindre i refrängen, och det har varit viktigt att 
skapa en tydlig kontrast mellan vers och refräng i produktionen så att det känns att 
refrängen kommer när den väl gör det. 

3.2 Track & Hook 1 - Remedy 

Hela produktionen började med ett ackompanjemang på trummor i form av MIDI . 2

Därefter applicerade jag en basrytm och utifrån den plockade jag ut ackorden för låten.  

Genom att mixa  de ljud som jag lägger redan i ett tidigt skede har jag upptäckt att det ger 3

mig en mycket tydligare bild över hur slutresultatet kommer att låta. Därför lades mycket 
energi ner i det från denna produktion och även kommande produktioner för det 
underlättar arbetet.  

 Musical Instrument Digital Interface är ett seriellt elektroniskt gränssnitt ämnat för musikbruk. 2

Olika digitala verktyg använder MIDI för att kommunicera mellan varandra så de överför alltså inte 
ljud utan endast meddelanden om vilka instrument och toner som ska spelas.

 Processen att kombinera flera ljudspår och bearbeta dem med hjälp av verktyg som EQ, 3

kompression och reverb så de smälter samman till en helhet.
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När jag väl lagt gitarrer i denna produktion så har de fått spelas in på nytt ett flertal gånger. 
De har gått ifrån att vara en aning bärande, till inte bärande alls, och till sist i den slutliga 
produktionen så är gitarrslingan väldigt bärande i produktionen. Den följer trumkompet 
som var starten på produktionen och har en melodisk tydlig hook.  

När produktionen började närma sig sitt slut så avstod jag från att spela in top line direkt, 
utan valde istället att låta denna produktion ligga vilande i ett par veckor, för att sedan gå 
tillbaka och skriva melodin med ett nytt perspektiv. Alltså skrevs melodin och text långt 
senare och spelades in för att sen mixa ihop hela paketet. 

3.3 Melody & Hook 2 - Boring Nights 

Denna process skiljer sig en aning till låtskrivandet gentemot den första låt som skrevs 
med samma metod. Denna gång placerade jag mig själv framför pianot och spelade 
melodier snarare än att enbart sjunga dem. Detta gjorde mig mer medveten i de val jag gör 
i att skapa dynamik och kontrast i melodierna i form av rytm, melodi och omfång. Efter att 
top line var klar gick jag vidare och lade ackorden och såg till att soundet blev rätt från 
början och att också en till viss del mixning blev gjort då jag upptäckte under tidigare 
produktion att detta underlättade arbetet längre fram i processen. Låten började på piano, 
och genom att stacka  fler instrument och ljud på det så formade jag rätt sound från första 4

början. Detta arbetssätt gör att jag kan gå vidare till nästa steg och lämna denna del av 
produktionen så gott som orörd fram till mixning.  

Under denna produktion har jag applicerat egna ljud med hjälp av synthesizers. Det är en 
kamp att gå mellan presets  och att göra egna ljud från grunden i synthesizers och i denna 5

produktion har jag försökt göra mer själv från grunden. Detta ger mig ett mer önskvärt 
resultat förutsatt att jag vet hur jag ska skapa ljudet jag vill höra. Sedan följde hela 
produktionen vidare med basgångar, trummor och övergångar för att sist spela in de 
akustiska elementen som då var akustisk- och elgitarr. När arrangemanget var klart 
skickade jag produktionen till min sångerska som fick sjunga in sin sång. Till sist så 
mixade jag den färdiga produktionen. 

3.4 Track & Hook 2 - Play Me 

Vid denna produktion började jag med att lägga ett ackompanjemang med trummor först. 
Av slumpen har det varit där inspirationen fallit och båda produktionerna med denna 
metod har därför fått sin grund lagd i trumkompet . När trummorna lät som jag ville 6

började jag spela akustisk gitarr till kompet för att få en idé och kom fram till en hook som 
jag kunde spela genom hela låten. Jag jobbar ofta så att jag spelar något som ska vara 
genomgående i hela låten i form av en musikalisk hook. Hela gitarr-hooken fick alltså bli 

 Lägga på flera lager av ljud på en och samma funktion för att skapa ett större enhetligt ljud.4

 Förinställda ljud.5

 Kort för ackompanjemanget av trummor.6
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genomgående för hela låten, men där den skiljer sig en aning i de olika delarna. I refrängen 
låter jag den ha mer rörelse och mer toner just för att ge refrängen ett lyft och för att skapa 
kontrast. I nästa vers går den ner i dynamik tillbaka till sin ordinarie melodi, medan den i 
sticket skiljer sig en aning med ännu mindre rörelse. Detta gör att låten får tydliga 
kontraster innan jag ens har börjat arrangera mer instrument in i produktionen.  

Jag har under processens gång blivit mer petig i varje steg jag tar för att jag upplever att 
jag behöver få till ett ljud och en funktion precis rätt redan från start, för det lägger 
grunden för resten av produktionen. Alltså vill jag undvika någon form av kompromiss så 
långt jag möjligtvis kan för det är svårt att gå tillbaka i en produktion och göra om. Min 
erfarenhet är att det resulterar i att fler element som lagts på i efterhand också riskerar att 
göras om. 

Härifrån jag har sedan delat upp produktionen i sektioner att arbeta med. Under 
examensarbetets gång har jag utvecklat en process i mitt workflow där jag arbetar i 
sektioner om frekvenser  för att kunna skapa kontraster i låten. Efter att gitarren var 7

inspelad arbetade jag vidare kring ett mellanregister  och lade in synthar  och elgitarrer 8 9

och skapade ett enhetligt arrangemang kring dessa instrument.  

Därefter gick jag vidare till att arbeta med basregistret där jag lade in olika synthar som 
skulle ge produktionen en bra botten och som kunde spela tillsammans med de instrument 
som låg i mellanregistret. När de var klara gick jag vidare och lade in de element som jag 
ansåg behövdes i diskantregistret där jag gick igenom samma process som i de andra två 
registren. Genom att arbeta på detta sätt kunde jag se till att varje frekvensområde hade en 
bra balans och spelade på ett sätt som inte krockade, samt också stegvis blanda in det 
tillsammans med föregående frekvensregister. 

När samtliga tre frekvensområden som jag delat upp produktionen i var klara lade jag in 
uplifters och downshifters  för att förstärka övergångarna mellan varje formdel och ge 10

dem ett lyft. Jag gjorde detta tidigare under produktionens gång men upptäckte att det 
kunde ge en falsk uppfattning om att exempelvis refrängen fick sig ett lyft, men att en 
uplifter där snarare maskerade det faktum att det inte lyfte tillräckligt. Därför fick dessa 
komma in sist under produktionens gång. De har naturligtvis lagts in i de tidigare 
produktionerna också. 

När övergångarna var klara lät jag produktionen ligga vilande i omkring en vecka för att 
sedan gå tillbaka och skriva en top line. Den kom väldigt naturligt och jag lade först en 
melodi och lät sen texten komma på plats. När det var klart skickade jag produktionen med 

 Elektromagnetiska vågor som beskrivs med termen Hertz, som mäter antalet cykler av den 7

repeterande vågformen per sekund. Ju lägre frekvens ett ljud har, desto lägre tonhöjd och vice 
versa.

 Den del av det hörbara frekvensområdet som bland annat mänskligt tal faller inom. 8

 Kort för syntheziser.9

 Ljud som förstärker övergångarna mellan varje formdel i produktionen. De kan både stiga och 10

sjunka i frekvensfokus och hastighet.
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melodi och text till min sångerska som spelade in sin sång och skickade tillbaka det till 
mig. Därefter fick den editeras, och när det var färdigt mixade jag hela paketet. 

4. Resultat 

4.1 Sound 

Nedan finns analysen över soundet för varje låt. 

4.1.1 Melody & Hook 1 - Bad Vibrations 

Hela låten börjar med ett piano som har blivit loopat och bygger upp ett intro i låten. 
Därefter kommer en hook som är byggt på röststämmor, synthar och en basslinga. När 
versen börjar kommer det också in 808-samplingar  med bastrumma och virveltrumma 11

tillsammans med sången. I bryggan kommer det in fingerknäpp-samplingar och tydliga 
körer. När refrängen börjar behålls soundet av 808-samplingar som utökas med en lång 
sub-kick och en hihat. Det kommer också in pumpande synthar tillsammans med fler 
körer. Detta är de mest framträdande ljuden om vi bortser från att de stackas upp med fler 
ljud. I nästkommande refräng ligger det också med synthar som spelar arpeggion . I sin 12

helhet är produktionen byggt på 808-samplingar, körer och mjukare synthar. Med mjuk 
menas att de har ett sound som inte är så aggressivt eller vasst. 

Avseende genretillhörigheten är 808-samplingar något som använts tidigt i den 
amerikanska hiphopkulturen och som har blivit mer accepterat i populärmusik idag. 
Kompet i sig som trummorna spelar är en typisk 4/4 som kanske känns mer rockigt under 
verserna men som sen bryter av till något mer groovigt  under refrängen. Syntharna har 13

ett sound som ursprungligen kommer från house och techno men med en annorlunda och 
en aning mörkare känsla. 

Effektvis innehåller produktionen en hel del reverb och delay. Produktionen i sig är väldigt 
sparsmakad och innehåller väldigt mycket luft och fylls ut med långa ambienta reverb. 
Mycket av sången, körerna, trummorna och basen har en hel del distortion, medan 
syntharna lämnas en aning orörda. Sången kan få betydligt mycket mer plats med tanke på 
hur mycket luft det finns i produktionen. 

 I musik är sampling när man tar en del av en ljudinspelning och återanvänder det.11

 Ett spelsätt där ackord bryts och och toner spelas ton för ton istället för att alla spelas samtidigt.12

 Musikjargong, beskriver en svängig känsla i musik.13
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4.1.2 Track & Hook 1 - Remedy 

Denna produktion har varit den största utmaningen att få till av dem alla. Jag har velat 
lägga in en melodi under produktionens gång men har varit tvungen att hålla tillbaka och 
istället ha ett medvetet tänk i att lämna plats i produktionen för att top line ska kunna få 
plats. Låten börjar med en elgitarr som spelar en rytmiserad hook med flanger-effekt 
tillsammans med ett akustiskt trumset som spelar en groovig rytm och handklapp. Samma 
ackompanjemang fortsätter när versen börjar och ännu en gitarr med flanger-effekt svarar 
den ursprungliga gitarren. Trummorna börjar ha lite mer rörelse på hihaten och det 
kommer också in körer som svarar lead-sången.  

När refrängen kommer igång dubbas lead-sången med körer och det kommer in ett par 
bas-synthar och olika synth-pads som spelar. Det ligger också med andra elgitarrer som 
lägger an ackorden som stöttar synth-padsen. 

Soundet på denna produktion är en aning ambient med alla reverb på sången och körerna. 
På instrumenten är det lite mer rumsklang förutom på synth-padsen som har ett större 
reverb. Denna låt har en rockig känsla med attityden i gitarren som spelar tillsammans med 
syntharna. Tempot tillsammans med hur trumkompet spelar stöttar den rockiga känslan. 
Alla flanger-effekter som ligger på gitarrer och sången ger lite av en 60-talskänsla. 

När det kommer till effekter är det mest framträdande flanger- och choruseffekterna som 
ligger på både gitarr och sången. Det ligger med en hel del distortion på de flesta 
sångspåren och även gitarrerna som ska stötta attityden på låten. Utöver det är det relativt 
hårt komprimerat.  

4.1.3 Melody & Hook 2 - Boring Nights 

Låten börjar med en elgitarr som spelar en melodi tillsammans med ett piano som ligger i 
bakgrunden och lägger ackord. När versen börjar dubbas gitarren med synthar som spelar 
näst intill samma sak. En väldigt mörk bastrumma kommer också in tillsammans med 
sången. I bryggan spelar en trumvirvel tillsammans med lite fler samplingar. När refrängen 
börjar kommer hela arrangemanget igång med fler elgitarrer, akustiska gitarrer, handklapp, 
körer, pukor och synthar i olika register. När nästa vers kommer tillbaka går det ner i 
dynamik som den tidigare fast här ligger det kvar klapp och några synthar. I sista refrängen 
kommer det också in en del 808-samplingar. 

Soundet på denna produktion har ett rockigt organiskt sound med alla gitarrspår som ligger 
med, tillsammans med massa synthar som har en mer europopkänsla . Detta smälter 
samman till en ganska tuff pop-produktion med lite hiphopkänsla också från samplingarna 
som spelar med. 

De tydligaste effekterna är chorus och tremolo som ligger på alla elgitarrer. Sången i sig är 
väldigt komprimerad och har också en hel del reverb och delay, både på den vanliga 
sången och även på körerna. Det är en punchig kick som också låter väldigt akustiskt.  
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4.1.4 Track & Hook 2 - Play Me 

Denna låt börjar med ett akustiskt trumkomp. När versen börjar kommer det in en akustisk 
gitarr som spelar lite åt blues-hållet tillsammans med sången som har en liknande känsla. 
När refrängen börjar kommer det in många fler akustiska perkussiva element. Det kommer 
också in en hel del aggressiva synthar och elgitarrer som spelar med tremolo. I andra 
versen tonas arrangemanget ner till nästa refräng. Den innehåller betydligt fler element 
som dubbar alla instrument som var med i den tidigare refrängen. 

I sin helhet ger soundet en typ av bluegrasskänsla blandat med gospel. Detta beror på  alla 
akustiska element och sättet de spelar på. Pampigheten som kommer när refrängen börjar 
beror på hammondorgeln som dubbas med fler pads tillsammans med körerna som ligger 
med. Bas-syntharna har en stor roll i det också. Syntharna som ligger med gör att låten får 
ett mer pop-vänligt och modernt sound.  

Många av de akustiska element som finns i produktionen har en tydligt rumsklang som gör 
det en aning mer intimt än vad tidigare produktioner kanske haft. Sången innehållet 
betydligt mer effekter i form av reverb och delay. Det är väldigt mycket kompression på 
många saker för att de inte ska försvinna i mixen eftersom det är så många element. 

5. Diskussion 

Den största parametern som jag upptäckt spelar betydande roll är vilken känsla jag har för 
musik för stunden. Jag har under processen alltid haft en utgångspunkt i form av en 
referenslåt eller en viss låt i baktanke för att få inspiration ifrån. Denna känsla eller 
referens sätter någon form av grund för hur jag sedan skriver min musik. Vad den känslan 
sen påverkar är det som kommer först i processen, vilken i detta arbete då varit antingen 
top line eller produktionen. Så antingen har en befintlig melodi funnits i mitt huvud och 
utifrån det har en top line skrivits, eller så har jag fått inspiration från ett element eller 
sound ur arrangemanget på en låt och där har jag då börjat med min produktion. 

Jag trodde att skillnaden mellan de olika metoderna skulle vara betydligt större, men den 
parametern som faktiskt påverkar hela grundidén för en låt är min känsla för stunden i vad 
för slags musik jag vill skriva. När jag lyssnar på låtarna i efterhand kan jag inte själv påstå 
att melodin är mer eller mindre bärande i produktionerna utan jag anser att de har lika stor 
bärande effekt i samtliga produktioner eftersom jag under processens gång oavsett metod 
försökt skapa en harmoni mellan alla element så de spelar ihop på ett bra sätt.  

Vad som däremot har påverkat mitt sätt att producera musik är hur jag hela tiden jobbat 
mot att gå utanför min comfort-zone genom att jobba mycket med ackord, harmonisering, 
ratta synthar och bara det faktum att jobba med dessa två metoder som har tvingat mig att 
gå utanför mitt vanliga sätt att arbeta. 

Genom att hela tiden arbeta för att göra medvetna val i både låtskrivning och produktion  
så har också detta arbete utvecklat mitt workflow väldigt mycket. Det som fungerade 
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väldigt bra var att jag fick en mycket tydligare struktur gentemot hur jag tidigare skrivit 
min musik. Jag behövde inte återvända och arrangera om melodi eller arrangemanget lika 
mycket mot vad jag tidigare kanske fått göra. När den ena kvar klar så anpassades den 
andra utefter, så skrevs arrangemanget först så skulle melodin anpassa sig efter 
arrangemanget och vice versa. 

Eftersom den här metoden var så tydligt upplagd med vad som skulle göras när så hade jag  
gjort precis likadant om jag fick göra denna undersökning igen. Det har varit tydligt 
upplagt hur processen skulle gå till och jag tror även att det är exakt på detta vis som 
Seabrook, som tidigare nämnts inte går in särskilt mycket på genomförandet av metoderna, 
menar att metoderna genomförs. 

När jag började arbeta med den tredje låten (Melody & hook 2) föll en polett ned och mitt 
workflow gick från att vara en aning ostrukturerat till att förstå hur jag skulle delegera mitt 
arbete i form av frekvens-tänk som nämnts tidigare i arbetet, funktion och att få alla 
element att jobba i harmoni med varandra.  

Men som jag beskrev ovan anser jag inte att det är valet av metod som påverkar vare sig 
resultatet på min låtskrivning eller soundet på min produktion, utan snarare vad för slags 
musik jag har känsla för i stunden. Under processens gång utvecklas utefter någon form av 
referensmusik som oftast sitter i mitt huvud medan jag arbetar. Soundet på samtliga 
produktioner skiljer sig åt ganska mycket, samtidigt som de alla har gemensamma element. 
Detsamma gäller för låtskrivningen, där jag anser att de alla skiljer sig åt mycket oavsett 
vilken metod som använts. 

Mitt arbete har således gett mig bekräftelsen i hur jag fortsättningsvis vill fortsätta skriva 
och producera musik, vilket med stor sannolikhet kommer vara en metod där alla delar 
smälter samman samtidigt och jag både skriver, producerar och mixar musiken parallellt 
för att skapa en enhetlig harmoni för att uppnå det bästa resultat jag kan. Däremot kommer 
jag ta mer till hänsyn hur arrangemang och melodi ska gifta sig med varandra, för jag 
tycker om att jobba på detta vis för plötsligt slår inspirationen till och varesig om det är en 
melodisk hook i arrangemanget eller den primära melodin vill jag skriva ner det i stunden 
för att för mig handlar musik i slutändan om känslan för musiken, och när den slår mig vill 
jag inte att min arbetsmetod ska vara ett hinder. 
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Bilagor 

Melody & Hook 1 - Bad vibrations 

Here we are again, no need to play pretend 
shirt - dress on the ground, and pillows all around 
we both know this is far from right 

dirty, sweaty, caught between, my conscience and your silky sheets 
sinner - player - hate to cheat, but still we play this it on repeat 
but would it hurt for one more night     

Did you know
I can barely keep my hands away 
You came close 
when you grabbed me there was no escape 
How was I 
even gonna make it out alive 
when you held me down 

Girl I barely know your name
Guess I’ll never learn my lesson  
all i know is you give me bad vibrations, bad vibrations
keep on driving me insane
Think I signed my soul to the devil
you just keep on giving me bad vibrations, bad vibrations
cherry lips on my neck, should I go for cash or sign a check 
can’t help but feeling naughty but this girl she always brings the party 
Can we at least turn off the lights

Did you know 
I can barely keep my hands away 
You came close 
when you grabbed me there was no escape 
How was I 
even gonna make it out alive 
when you held me down 

Girl I barely know your name
Guess I’ll never learn my lesson  
all i know is you give me bad vibrations, bad vibrations

We both know this is far from right
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but would it hurt for one more night
We both know this is far from right
but would it hurt for one more night
We both know this is far from right
but would it hurt for one more night
We both know this is far from right
but would it hurt for one more night

Girl I barely know your name
Guess I’ll never learn my lesson  
all i know is you give me bad vibrations, bad vibrations
(We both know this is far from right)
keep on driving me insane
(but would it hurt for one more night)
Think I signed my soul to the devil
(We both know this is far from right)
you just keep on giving me bad vibrations, bad vibrations
(but would it hurt for one more night)

Track & Hook 1 - Remedy 

Sitting, waiting, hoping without clarity 
I can’t help it that I feel so helplessly 
broken soul and body, broken mentally 
I can taste the chemicals 

All my feelings they reveal my jealousy 
I keep dreaming but i know eventually 
that my feelings will become my enemy 
I can taste the chemicals

All just to hide the abuse 
I’m becoming a statue 

Wait, I just need one more taste
you are my remedy
you are my remedy
Wait, I just need one more fix  
you are my remedy
you are my remedy

just the taste of you sets my high in motion 
healing fractures as I’m breathing down the fumes 
you’re my therapy thats curing my emotions 
I can taste the chemicals  

All just to hide the abuse 
I’m becoming a statue 

Wait, I just need one more taste
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you are my remedy
you are my remedy baby
Wait, I just need one more fix  
you are my remedy
you are my remedy baby

just one more, just tonight
just one more for tonight
Wait, I just need one more taste
you are my remedy
you are my remedy

Oh baby please don’t let me down
I just need one more fix tonight 

Wait, I just need one more taste
you are my remedy
you are my remedy baby
Wait, I just need one more fix  
you are my remedy
you are my remedy baby

just one more, just tonight
just one more for tonight
Wait, I just need one more taste
you are my remedy
you are my remedy    

Melody & Hook 2 - Boring nights 

the smell of you still in my sheets 
where did you go, where did you go 
without a word, without my keys 
why did you go, why did you go 

sold me short, is what you did when you took off 
but still i can’t deny 

tonight, I loose my mind
because of you I start to miss our boring nights
tonight, I loose my mind
because of you I start to miss our boring nights

I thought you promised me more time 
when did you leave, when did you leave 
without a word, without goodbyes 
why did you leave, why did you leave 

and still i can’t deny 
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tonight, I loose my mind
because of you I start to miss our boring nights
tonight, I loose my mind
because of you I start to miss our boring nights

I’m left with all these memories 
i can’t believe, i can’t believe 

tonight, I loose my mind
because of you I start to miss our boring nights
tonight, I loose my mind
because of you I start to miss our boring nights

Track & Hook 2 - Play me 

you see a good good girl, without any flaws 
oh you’re wrong 
oh so wrong 
Not quite the good good girl, are you to scared to 
come along? 
come along? 

Bring out the bad in me, come out and play 

Honey, play me your game 
don’t you release me, put me in chains 
Honey, tell me to stay 
bring out the guns guns guns 
let them pop pop pop 
imma run run run 
don’t you stop stop stop 
Honey, play me your game    

much more than meets your eyes, much more for you 
than you know 
than you know 
Im quite the bad bad girl, don’t take it easy 
on me 
on me 

Bring out the bad in me, come out and play

Honey, play me your game 
don’t you release me, put me in chains 
Honey, tell me to stay 
bring out the guns guns guns 
let them pop pop pop 
imma run run run 
don’t you stop stop stop 
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Honey, play me your game   

you know I got you under control 
I know I got you under control 
 
Honey, play me your game
don’t you release me, put me in chains 
Honey, tell me to stay 
bring out the guns guns guns 
let them pop pop pop 
imma run run run 
don’t you stop stop stop 
Honey, play me your game
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