
Em, D , C, G   
Lyssna på låten för att veta hur du ska spela. 
    Em                 D            C          G 
Du, jag slänger ner en nyckel ifrån fönstret i köket 
        Em           D              C        G  
jag bor fyra trappor upp och du är välkommen in  
      Em          D                 C          G 
Massa skor i hela hallen, folk vid fläkten som röker 
       Em             D              C          G 
Det är fest hos mig i kväll och hela världen är min 
 
 Em    D   C       G 
Oooh, ooh sång på sång  
    Em   D         C      G 
Det ekar över hela staden  
Em  D    C        G 
Åh, nått stort på gång  
           Em      D              C      G 
För det är kö från gatan upp till hallen 
 
 Och grannarna har klagat sedan kvart över tio  
Nu är alla i mitt kök och jag är alldeles paj  
Spelar pappas skiva ifrån 69  
De sjunger "cosa vuol dir sona una donna ormai  
O mare nero, o mare nero, o mare ne"  
Sänker volymen, låter alla sjunga med  
Kan inte tänka, jag står bara här och ler 
 
 Oooh, ooh sång på sång  
Det ekar över hela staden  
Åh, nått stort på gång'  
För det är kö från gatan upp till hallen 
 
 Det ekar över alla taken  
Ja, det är kö från gatan upp till hallen 
 
 Dunkande hjärtan klockan kvart över fem  
Imma på rutorna men ingen går hem  
Flackande blickar upp och ner och igen, åh  
Ingen vet ifall det verkligen hänt  
Ingen vet ifall det verkligen hänt  
Imma på rutorna men ingen går hem, åh  
Dunkande hjärtan klockan kvart över fem  
Ingen vet ifall det verkligen hänt 
 
 Verkligen hänt  
Sång på sång  
Det ekar över hela staden  
Åh, nått stort på gång  
För det är kö från gatan upp till hallen 
 
 Det ekar över hela staden  
För det är kö från gatan upp till hallen 
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