Kærligheden brænder
Der er bal på kroen – party - lidt at spise
de’er fin servering – og en lækker servitrice,
hun stod der med en vaffel – Vanille og Pistace
ligned’ en gudinde – der ku’ få mig i ekstase.
Store brune øjne - je’er fyr og flamme,
Sa’e hvis du vil – ka’ du få mig med det samme,
Ta’ mig som jeg er - ka’ du ikke si’e
du er bare manden – jeg rigtig godt ka’ li’
Ka’ du li’ at danse – dans en dans med mig,
Jeg sprang ud på gulvet – og trak af med dig.

Kærligheden brænder – klap i dine hænder
bid mig lidt i øret træk mig hurtigt gennem pløret,
kom i mine arme – jeg vil gerne bære
når vi står og danser – ka’ jeg ikke la’ dig være
vrid så lidt i kroppen – du er bare toppen
tænk at jeg sku’ finde en som dig du skønne kvinde
gi’ mig bar’ et kys – et enkelt lille møs
jeg lover du får ti igen – du er en lækker tøs.
La la la la la la
Solen blev til måne – vi dansed’ meget tæt
Du hvisked’ i mit øre – er du ved at være træt
Hun ku’ bar’ det hele – det frække og det slemme
Hvis jeg er en artig dreng – så må jeg gerne klemme,
Klemme dine deller- kysse dig på panden
Vil du vær’ min kone – så vil jeg være manden
Når du vækker mig i morgen – det gør du – gør du ikk’
Så lad os starte dagen med lidt morgen gymnastik
Vi ku’ flette fingre – vi ku’ krumme tæ’er
Denne nat med dig – det bli’r det hele vær’

Kærligheden brænder – klap i dine hænder
bid mig lidt i øret træk mig hurtigt gennem pløret,
kom i mine arme – jeg vil gerne bære
når vi står og danser – ka’ jeg ikke la’ dig være
vrid så lidt i kroppen – du er bare toppen
tænk at jeg sku’ finde en som dig du skønne kvinde
gi’ mig bar’ et kys – et enkelt lille møs
jeg lover du får ti igen – du er en lækker tøs.
La la la la la la

