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Hei, kom igjen  

Her skjer det ikke noe mer  

Jeg har hodepine og DJ'en spiller hele tiden bare sånn elektromusikk  

Han spiller ikke engang noe med David Guetta  

Kom, la oss gå hjem  

 

Nei mann, jeg vil ikke gå enda  

Jeg vil danse litt mer  

Kom igjen, gammer'n  

Det er ikke så sent enda  

La oss danse litt mer 

[x2] 

 

Hei, søten?  

Er du også alene her? 

Akkurat som jeg  

Jeg la straks merke til deg  

Skikkelig kult sånn som du driver på  

I dag er det jo straks slutt her  

Altså jeg er overhodet ikke trøtt  

Men hvis du har lyst  

Jeg har en leilighet rett i nærheten her  

Hvis du vil kan vi jo danse videre der  

Hvis du forstår hva jeg mener  

Eller vil du heller gå hjem alene? 

 

Nei mann, jeg vil ikke gå enda 

Jeg vil danse litt mer 

Kom igjen, gammer'n 

Det er ikke så sent enda 

La oss danse litt mer 

[x2] 

 

Hør nå her, guttunge  

Her er det snart slutt  

Kom deg ned fra dansegulvet  

Jeg vil hjem  

Bartenderen vil hjem  

Og DJ'en er trørr, det hører du vel  

Ta deg en liten pause nå  

Hent jakka di, ta jentene dine  
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Og gå ut  

Vi sees neste uke  

 

Nei mann, jeg vil ikke gå enda  

Jeg vil danse litt mer  

Kom igjen, gammer'n  

Det er ikke så sent enda  

La oss danse litt mer 

[x2] 

 

Hei guttunge, nå sprekker jeg snart 

Vi stenger, stikk av nå  

DJ, kom igjen, slå av musikken  

 

Nei mann, jeg vil ikke gå enda  

Jeg vil danse litt mer  

Kom igjen, gammer'n  

Det er ikke så sent enda  

La oss danse litt mer 

 

Nei mann, jeg vil ikke gå enda  

Jeg vil danse litt mer  

Kom igjen, gammer'n  

Det er ikke så sent enda  

La oss danse litt mer 

 


