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Du Ã¤r en blick, och den Ã¤r mÃ¶rk, och den Ã¤r varm
Ã… jag vill dansa med din midja i min arm
Du Ã¤r doften av viol
Du Ã¤r restskatten frÃ¥n fjol
Du Ã¤r en helt fantastisk tjej
Du Ã¤r Beatles Ã¥ Leila K
Du Ã¤r glad och elegant
Du Ã¤r laktosintolerant
Du Ã¤r strÃ¶sslet pÃ¥ en glass
Du Ã¤r det roliga i hasch
Jag kan diska laga mat, va i tid och aldrig sen
Ã… jag tycker de e jÃ¤ttekul att lyssna pÃ¥ problem

Du Ã¤r en doft, du Ã¤r ett ljud, du Ã¤r en fÃ¤rg
Denna sÃ¥ngen Ã¤r till dig... Carina Berg
Carina jag tror vi tvÃ¥ passar bra ihop
HÃ¤ng me mig hem till GÃ¶tet Ã¥ gÃ¶r slut med
Kristian Luuk
Carina du Ã¤r Ã¤nden pÃ¥ min fantasi
Du Ã¤r brÃ¶det man vill lÃ¤gga korven i

Du Ã¤r hej och skepp Ã¥ hoj
Du e sodastreamad oboy
Du Ã¤r allt en man kan fÃ¥
Du Ã¤r bÃ¤ttre Ã¤n Die Hard 2
Du e Jane Ã¥ jag e Tarzan
GÃ¶r slut med han frÃ¥n Hassan
Du Ã¤r vacker och unik
Min pappa e rik
Jag har tre meter i tak och lakan utav sammet
Du kan ta mitt nummer utav Kristian efter programmet
Carina Berg mitt hjÃ¤rta slÃ¥r sÃ¥ hÃ¥rt fÃ¶r dig
SÃ¥ gÃ¶r slut med Kristian Luuk bli ihop med mej

Carina lÃ¥t oss vandra natten vidare
Dansa nakna tillsammans i en vattenspridare
Carina jag stÃ¥r chanslÃ¶s jag Ã¤r evigt din
Jag vann Ã¶ver Kristian ganska lÃ¤tt i plockepinn
Du kan maila mig och tacka, eller om du tÃ¤nker om
pÃ¥ 27centimeter@hotmail.com
Jag vet att vi skulla passa bra ihop
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SÃ¥ kom igen Carina, gÃ¶r slut med Kristian Luuk
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