
Börja om från början

1. Börja om från                    början börja om på                 nytt

Varför ska man sörja tider som har                flytt

Ja mötte en              flicka vi va så kära i                varann

Men efter en                vecka               löste hon våra               band

2. När jag tänker på den               tiden får jag i ögat en                 tår

Men folk de sager att tiden läker alla                 sår

Kanske det                stämmer men inte på                   mig

Mitt hjärta det               brinner,                brinner bara för               dej.

3. Min mamma hon               sade Albert du är för              snäll

Jag jobbade extra var eviga               kväll

Du sa du satt                hemma och sydde kläder åt din             mor

Men nu vet jag                  bättre du var på            dans med min            bror

4. Nu står jag här             ensam och har ingen                vän. 

Jag har slutat hoppas att hon kommer                 igen. 

Så därför ta ett                    gott råd.  Lyssna aldrig på nåt                     kvinns

 
De bli aldrig              nöjda              De skall ha allting som               finns



5. Börja om från                 början, börja om på                       nytt
  

varför ska man sörja, karlar när dom                          flytt?

Jag trodde i en                        vecka, att vi var kära i                  varann

men du hade               andra, mycket              starkare                       band.

6. När jag tänker på din                 mamma, får jag i ögat en                tår.

Och folk de  säger: ”Åh, den tanten hon är                     svår!”

Mamma din                  tycker, många saker om                      mig,

och sa att jag               passar,                väldigt dåligt för                   dig!

7. Din mamma hon               sade: ”Albert, stanna i                kväll

och drick en kopp kaffe, här så är du                 snäll.”

Så du satt där             hemma, och pimpla kaffe med din                mor

när jag gick och                 vänta’,            och fick stå ut med din                     bror!

8. Så nu går jag här                      ensam, och har ingen                 vän.

Din mamma hon  släpper, inte ut dig                     igen.

Så därför ta ett                       gott råd, när du hittar en                       man

se till att han                         släpper, mammas                 styrande                       hand!
 


