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Sluta drÃ¶m om det ljuva livet, 
(Vi kommer aldrig va med om det)
Och be aldrig mer om ursÃ¤kt
(FÃ¶r sakerna du aldrig gjorde)

Men det Ã¤ter upp dig nÃ¤r du
Ligger I din sÃ¤ng.
Ã…h gud det gÃ¶r sÃ¥ ont att nÃ¥t
SÃ¥ nÃ¤ra kan va sÃ¥ lÃ¥ngt bort.

Du-tu-ru-tu-ru. Du-tu-ru-tu-ru. Wo-oh! 

Jag vet att de bara Ã¤r fantasier
Och nu Ã¤r hon I mig.
Och kommer alltid vara.
Och jag vet att allt Ã¤r falskt och bedrÃ¤geri, 
Men det struntar jag I
FÃ¶r vi dansar och du har sÃ¥ mjuka lÃ¤ppar.

Ã…h kom igen Lena, 
Vad skulle vi annars gÃ¶ra?
Kom igen lena, 
Kom igen Le-enaaaa... 

Du-tu-ru-tu-ru. Du-tu-ru-tu-ru.

Du-tu-ru-tu-ru. Du-tu-ru-tu-ru. Wo-oh! 

Men bryt inte ihop nu, 
Du Ã¤r bara en av mÃ¥nga mÃ¤nniskor jag drÃ¶mt
om.
Och du kan inte fÃ¥nga Mig
Och jag kan inte fÃ¥nga Dig
FÃ¶r Jag vet att hela stan vill ha Dig

(Exakt)

Ã…h kom igen lena, 
Vad skulle vi annars gÃ¶ra?
Ã…h kom igen lena.
Kom igeeen... 
Kom igeeen... 
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Okej? Okej! Wooh! 

Jazzhuset e fullt av trix Ã¥ coca cola-chiks Ã¥ kicks.
Han har skrivit det och det, 
Och Hon e dÃ¤r frÃ¥n sex till sex.

Och ut pÃ¥ synthesizer-golvet, 
Ner I ljuva livet
Upp pÃ¥ taken
Ã–ver staden
Under fabriksmolnen

Jag ser:
Elvispojkarna som slÃ¤nger upp pÃ¥skliljorna
Andra LÃ¥nggatan-flickorna
Med hjÃ¤rtat av pÃ¥ mitten
NÃ¤r Jag gÃ¥r runt hÃ¤r I feber
Nere vid kanalerna
Och nÃ¥n dag Ã¤r Jag glÃ¶md hÃ¤r... 

Ã…h kom igen lena, 
Vad skulle vi annars gÃ¶ra?
Kom igen lena.

Kom igeeen... 
Kom igeeen... 
Kom igeeeeeeeeeeen...
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