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Susanne du brÃ¤nde alla skepp
Tills ingen orkade vara din vÃ¤n
BlÃ¥ste ut varenda ljus
Och tÃ¤nkte nu och aldrig sen
Du ville bort du ville ut
Aldrig sen aldrig fÃ¶rut
Du skulle brÃ¤nna allt ditt krut
Men Susanne snart Ã¤r det slut
DÃ¥ fÃ¥r du bÃ¶rja om igen

Och Magnus du visste vart du skulle
Men du visste inte hur
Du ville inte bli som farsan
Med diplom och professur
Nu sitter mÃ¤n som din far
Och doserar din mentala kur
Du tappade din trÃ¥d
Jag har inga goda rÃ¥d
Jag ber till gudarna om nÃ¥d
Det kan vara jag som stÃ¥r pÃ¥ tur

Och vita mÃ¶ssor flÃ¶g i luften
'95 dÃ¥ vÃ¥ren kom
Och Jonas stod pÃ¥ skolgÃ¥rden och sa
"Jag blir aldrig som dom"
Dom kan sÃ¶ka sina svar
I dom bÃ¶cker som dom har
I dom pengar som dom spar
Men sen nÃ¤r fruarna drar
DÃ¥ fÃ¥r dom Ã¤ndÃ¥ bÃ¶rja om

Och Karin ville Ã¤gna sig Ã¥t omsyn
I nÃ¥t volontÃ¤r fÃ¶rband
Men hon sjÃ¶nk sjÃ¤lv ner i djupet
Och sÃ¥g andra ro i land
Karin inget gick itu
Livet pÃ¥gÃ¥r hÃ¤r och nu
SÃ¥ ta dig samman, kÃ¤ra du
VÃ¤rlden vÃ¤ntar pÃ¥ din hand

Och Anders gÃ¥r och drÃ¶mmer
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GÃ¥r i vÃ¤ntanstider nu
Han gÃ¥r och vÃ¤ntar pÃ¥ att lyckan
VÃ¤ller in med kÃ¤rleken
Anders bli vad du vill bli
Det hÃ¤r Ã¤r sjÃ¤lvbedrÃ¤geri
Ingen annan gÃ¶r dig fri
Inte nu och inte sen

Och Linnea liksom sa
"Sida vid sida ska vi gÃ¥"
Om du vill mig nÃ¥nting
SÃ¥ satt jag tyst och hÃ¶rde pÃ¥
Men det var du som sa till mig
Att jag Ã¤ndÃ¥ aldrig skulle fÃ¶rstÃ¥
SÃ¤g aldrig sÃ¥ igen
Det gÃ¶r ont i mig Ã¤n
Jag ville verkligen vara din vÃ¤n
Det var du som lÃ¤t mig gÃ¥
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