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Jag antar att den första gång, var slättens dagis asfaltsgång
vi föstes in i barnaskaran, sedan var vi oskiljbara
en symbios, ja homogena, med syskons kläder, page i bena
Och inga minnen finns idag, den tiden före du och jag
och så fick då mödrar bleka oss att tumla om och leka
och vi slängdes ut på slätten och vi lekte älg och jätte
fjäril, tiggare och gud och skurk, soldater, pyroman och turk
ja fanns det nåt vi inte va, så uppfann vi de du och jag
Å du var kullen under mig, men de såg till att flytta dig
så du och jag fick ha varandra, mitt bland alla nya andra
Och jag var blyg och du var cool, men du vänta innan Slättenbron
med mountienbiken varje dag, sen cyklade vi du och jag
Så Viktor, där du sitter i din trånga hytt och drömmer, när du brygger dig en kanna mitt i
Nordsjöns svarta hav.
Minns du då idéerna, tequilan som vi tömde, minns du planerna och löftena vi gav?
Vi har delat hemligheter uti Spanien och Prag, vi har delat natt i koja och hotell
Du är den som jag såg upp till, den jag ville va
Ha den äran vännen, dricker du en skål med mig ikväll?
Och vi växte och vi präglades, vi byggde skal och härdades
men vi höll hop, vi skrev och byggde och vi testa och vi spydde
i din källare mens nån höll koll, sen flytta dom åt varsitt håll
Och våran stig försvann rätt snart, där vi sprungit mellan husen du och jag
Å vi var barn av våran tid, präglat utav ironi
Å Bamse knarkar som ni vet och Lars Brundin var vår profet
I din farsas lägenhet, där hade vi vårt högkvarter,
Och vi var kungar för ett tag, när vi rodda hela spexet du och jag
Men studenten kom och vi sa om vi skulle hitta på nåt som
gör att vi kan live the dream och fortsätta vårt winning team
men stark som stål är tvivlets garn, du flydde stan och jag fick barn,
ja, du vet hur det kan va, men vi är inte klara du och jag

Så Viktor, där du sitter i din trånga hytt och drömmer, när du brygger dig en kanna mitt i
Nordsjöns svarta hav.
Minns du då idéerna, tequilan som vi tömde, minns du planerna och löftena vi gav?
Vi har delat hemligheter uti Spanien och Prag, vi har delat natt i koja och hotell
Du är den som jag såg upp till, den jag ville va
Ha den äran vännen, dricker du en skål med mig ikväll?
Ha den äran vännen, jag höjer mina glas för dig ikväll

