
Snakke litt – Admiral P 
Philip Tom Joseph Boardman er født 27. mars 1982 i Lusaka, Zambia. Han er en norsk 

artist som kalles Admiral P.  

Han har zambisk mor og norsk far og flyttet fra Zambia til Norge når han var 13 år. 

bantuspråket nyanja  er morsmålet hans. Han synger på norsk. som sitt Han bor i Askim. 

Admiral P var nominert til årets hit på Spellemannprisen 2011 med låten Snakke litt. 

Lukediktat 

__________ litt med meg 

____________ litt med deg 

Snakke litt med meg 

 

Kan du komme hit å snakke litt med _______ 

Prate litt med ______ 

Kan du komme hit å snakke litt med _______ 

Du ser at jeg vil ha kontakt 

 

Kan du komme hit å _______ litt med meg 

Ja du, jeg vil __________ litt med deg 

Kan du komme hit å snakke litt med meg 

Admiral han vil ha _________ 

 

Jeg sa ______, men du gikk rett forbi 

det er derfor jeg kom til ______ å dro deg litt på si 

dro deg på si å 

bare for å si at jeg ville veksle ut ordet ______ med ______  

eyh. 

 

lei av _____, og jeg vil ha mer _____ 

men jeg skakke stresse ________ for du må føle deg fri 

 eyh... 

 

_______ for sist, ja vi hadde god tone 

det hadde skjedd mer hvis ikke det var for Tone 

ting tar tid så jeg får ikke vondt i hodet 

ville ______ stemmen din så det var derfor jeg plystra 

 

kan du komme hit å _______ litt med meg 

ja du, jeg vil ________ litt med deg 

kan du komme hit å ______ litt med meg 

du ser at jeg vil ha ________ alright 

 

men 

kan du komme hit å snakke litt med _______ 

ja du jeg vil prate litt med _______ 
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kan du komme hit å snakke litt med meg 

admiral han vil ha kontakt 

 

 

 

 

 

Hele teksten 

Snakke litt med meg 

Prate litt med deg 

Snakke litt med meg 

 

Kan du komme hit å snakke litt med meg 

Prate litt med deg 

Kan du komme hit å snakke litt med meg 

Du ser at jeg vil ha kontakt 

 

Kan du komme hit å snakke litt med meg 

Ja du, jeg vil prate litt med deg 

Kan du komme hit å snakke litt med meg 

Admiral han vil ha kontakt 

 

Jeg sa hei men du gikk rett fordi 

det er derfor jeg kom til deg å dro deg litt på si 

dro deg på si å 

bare for å si at jeg ville veksle ut ordet jeg med vi eyh. 

lei av jeg, og jeg vil ha mer vi 

men jeg skakke stresse deg for du må føle deg fri eyh... 

takk for sist, ja vi hadde god tone 

det hadde skjedd men hvis ikke det hadde vært for Tone 

ting tar tid så jeg får ikke vondt i hodet 

ville høre stemmen din så det var derfor jeg plystra 

 

kan du komme hit å snakke litt med meg 

ja du, jeg vil prate litt med deg 

kan du komme hit å snakke litt med meg 

du ser at jeg vil ha kontakt alright 

 

men 

kan du komme hit å snakke litt 

ja du jeg vil prate litt med deg 

kan du komme hit å snakke litt med meg 

admiral han vil ha kontakt 

 

Samtalen varer og den den blir varmere, 

for først så var den klam men så ble hun klarere 

og få meg spinnvill ekke bare bare 

men du er på god vei så det er ingen fare 

hun stepper opp i stedet jeg vil kalle denne hotstuff 



vi banker inni hodet mitt vi tenker nonstop 

hotstuff på hodet ville tankene til rasta 

ta det veldig rolig jeg hakke tenkt til å hasta 

alt har balansert jo det ekke komplisert 

hør på orda mine jo de ekke avansert 

vi ble engasjert vist du er intresert 

se hva måtte til for å få oppmerksomhet 

 

ref:  

kan du komme hit å snakke litt med meg 

ja du jeg vil prate litt med deg 

kan du komme komme hit å snakke litt med meg 

du ser at jeg vil ha kontakt 

 

kan du komme hit å snakke litt med meg 

ja du jeg vil prate litt med deg 

kan du komme hit å snakke litt med meg 

admiral han vil ha kontakt 

 

ingen fare i å snakke sammen i det hele tatt 

men forsiktig rundt løven jo for kanskje du kan blir tatt 

jeg så du ville ha noe når du ga meg noe øyekontakt 

fra andre siden av rommet i på sofaen du satt 

 

jeg sa hei men du gikk rett forbi 

det er derfor jeg kom til deg og dro deg litt på si 

dro deg litt på si å 

bare for å si at jeg ville veksle ut ordet jeg med vi. 

 

ref: 

 

 

 


