
"Vi gør det vi kan li’ " 
Dodo & The Dodo’s (1990) 

Originalversion: 
138 bpm 

 
 

Intro [Instrumental: Guitar] 
 
 

Vers 1 Vækkeuret er slået ihjel, radioen spiller en sang af sig selv, - og dog 
 
Solen står op og fuglene med mig og hele min redelighed ta’r af sted. 
 
 

Bro 1 Ud af byen, gennem land, over vand Lange blikke mod en badestrand. 
Her er vi og vi har det bedst, når vi ved, vi’ på vej. 
 
 

Omk. 1 Ud i verden, ud til et fremmed sted. Ud hvor vi aldrig ved, hvad der sker. 
For vi gør det, vi ka’ li’, så længe huset holder, 
og du er indeni. Ta’ en dans med den, som du tænker på. 
(Den som du tænker på.) Uhh jah! (Og, den som du tænker på lige nu.) 
 

Mel.spil 1 [Instrumental: Guitar] 
 

Vers 2 Bagest i mørket hænger en flok af dem, der venter på mod til at gå amok. 
 
Gyngende gulve og jingende par og to rå piger, der blinker til ham med 
guirtaren. 
 

Bro 2 Inden vi slukker og siger farvel, tænder en pige en dreng med sig selv. 
Her er de, og de har det bedst, når de ved, de’ på vej. 
 
 

Omk. 2 Ud i verden, ud til et fremmed sted. Ud hvor vi aldrig ved, hvad der sker. 
For vi gør det, vi ka’ li’, så længe huset holder, 
og du er indeni. Ta’ en dans med den, som du tænker på. 
(Den, den du tænker på.) Uhh jah! (Den, den du tænker på lige nu.) 
(Den, den du tænker på.) Hey jah! (Den, den du tænker på lige nu.) 
 

Mel.spil 2 [Guitar solo] 
 
 

Bro 3 Inden vi slukker og siger farvel, tænder en pige en dreng med sig selv. 
Her er de, og de har det bedst, når de ved, de’ på vej. 
 
 

Omk. 3 Ud i verden, ud til et fremmed sted. Ud hvor vi aldrig ved, hvad der sker. 
For vi gør det, vi ka’ li’, så længe huset holder, 
og du er indeni. Ta’ en dans med den, som du tænker på. 
 

Outro Uhh jah. Det du tænker på lige nu. 
Og gør det, du tænker på. Og gør det, du tænker på lige nu. 
Og gør det, du tænker på. Og gør det, du tænker på lige nu. 
Og gør det, du tænker på. Og gør det, du tænker på lige nu. 
Og gør det, du tænker på. Og gør det, du tænker på lige nu. 
Og gør det, du tænker på. Og gør det, du tænker på lige nu. 
Og gør det, du tænker på. Og gør det, du tænker på lige nu. 
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