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Jeg kunne være forelsket i dig  
dig  
der sidder lige der  
og kigger på mig 
 5 
dig  
kunne jeg  
være forelsket i 
 
for du er jo sådan én  10 
der lytter  
du lytter  
til p4  
lytter til alt hvad jeg siger  
lytter  15 
når jeg råber og skriger  
du lytter til Suspekt men du lytter også  
til Erann DD  
og du lytter til baggrundsstøjen  
fra dit tv  20 
dig kunne jeg være forelsket i 
for du er jo sådan én  
der lytter 
 
Jeg kunne være så forelsket i dig  25 
for du er jo sådan én  
der er sjov  
du er sjov når du laver en Jørgen Leth-parodi  
sjov  
når du synger Tv-2 i karaoke  30 
du er sjov  
når du har selvironi  
sjov når du danser til Thomas Helmig  
dig kunne jeg være forelsket i  
for du er jo sådan én  35 
der er sjov 

Jeg kunne være forelsket i dig  
for du er jo sådan én 
der græder 
du græder 40 
til Titanic når Jack dør 
græder 
når store hunde gør 
du græder 
når frisøren klipper for meget 45 
af dit hår 
græder 
når vi skændes og jeg i vrede går 
du græder 
for alvor og du græder for sjov 50 
græder 
når du får lov 
dig kunne jeg være forelsket i 
for du er jo sådan én 
der græder 55 
 
Jeg kunne være så forelsket 
hvis jeg kendte dig 
men det gør jeg ikke 
så jeg er kun forelsket 60 
i alle mine forestillinger 
om hvem du er 
og i hvem vi to kunne være 
hvis vi var forelskede 
 65 
Jeg lader som om 
at jeg er forelsket i dig 
jeg lader mig fascinere 
af dig 
lader mig distrahere 70 
af dig 
for hvis jeg tror 
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at jeg føler kærlighed 
mærker jeg slet ikke alt 
det der er galt 75 
Når jeg lader mig forelske 
i et andet menneske 
glemmer jeg 
fuldstændigt 
hvad der gør ondt 80 
så det er strengt nødvendigt 
at jeg er forelsket 
i dig 
 
Jeg er så forelsket i dig 85 
og i mænd og i damer 
i undertøjsmodeller fra Bilka-reklamer 
forelsket 
i store og i små 
i alle der kan gå 90 
jeg er forelsket 
i en fyr på klubben og i en fyr i baren 
faren 
til min bedste veninde 
forelsket i et gammelt minde 95 
jeg er forelsket 
i en læge og i en pædagog 
jeg forelsker mig i 2 
tusind mennesker hvert år 
i et forsøg på at lappe indre sår 100 
jeg er forelsket 
fordi jeg hader 
at jeg ikke er det 
og aldrig har været 
fuldstændig fortæret 105 
af kærlighed 
jeg er forelsket 
i enhver der vil 

være med i mit lille skuespil 
for det er så nemt 110 
det er så dejligt bekvemt 
at lade alle de grå dage 
træde et skridt tilbage 
når du sidder lige der 
og kunne være sådan en 115 
som jeg 
var forelsket i. 


