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Om man r fdd bland proletrer och gr
Narkotikaaffrer. Om man redan r en gng straffad
S r det ltt att man blir haffad,
Till och frn
Jag vill knna mej fri, fri, fri. 
Det r min filosofi, fi, fi. 
Kolla, kolla att 
Jag r en reko kille. 
Ven om jag kanske sitter p kken idag 
Fr ni hlla med om att 
Det var inte dit jag ville. 
NEJ! 
Jag tar ett jobb p frsta bsta stlle. 
Lderfotlj och egen telefon.
Nr jag kommer hrifrn, 
Tnkte jag mitt dumma fn, 
Och trodde jag var stark, 
Men jag hamna i en park 
Och levde p att slja..... 
Hadeltten da da
Umpapa omp 
Fr man inte gra, 
Inte bra
Hadeltten da da
Umpapa omp
Det var det jag sa
Det var inte bra 
Umpapa
Vilken idioti, ti, ti
Att slja av ett parti, ti, ti
Kolla, kolla att
Jag har mej sjlv att skylla
Ven om jag inte gillar lokalen s bra
Fr ni hlla med om att
Den har en funktion att fylla
Fngvrden statuerar ett exempel
Kncker en kille
Stter stmpel p'n
S nr jag kommer hrifrn
Vrker det i hjrtevrn
Sticker som en dolk
Nr man trffar lite folk

http://motolyrics.com/
http://motolyrics.com/nationalteatern/kolla-kolla-lyrics.html?pdf=1


Och meckar sig en redig ..........
Hadeltten da da
Umpapa omp 
Fr man inte gra, 
Inte bra
Hadeltten da da 
Umpapa omp
Det var det jag sa
Det var inte bra 
Umpapa
Men r man hederlig i stllet 
Och jobbar p i tjyvsamhllet
Och bara r tillrckligt gniden
S blir man miljonr med tiden
I den mn ...... 
Man verhuvudtaget kommer hrifrn
Bara ta ett sparbanksln
Flytta till Skanr
Sl sig fram som fabrikr
Och leva tills man....
Okej, okej, kej, kej
Ta titta p mej, mej, mej
Kolla, kolla att
Jag r redan mrkt fr livet
Ven om jag kanske kommer i frihet en dag
Fr ni hlla med om att
Det r inte verdrivet
Ltt att va flitig, arbetsam och prktig
Lika s bra jag kr direkt i n
Nr jag kommer hrifrn
I en stulen Amazon
Tar jag frsta dan
Till att dundra in till stan
Och slppa loss av bara ......
Hadeltten da da
Umpapa omp 
Fr man inte gra, 
Inte bra
Hadeltten da da 
Umpapa omp
Det var det jag sa
Det var inte bra 
Umpapa
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