
Doktor Kosmos, Rymdetrippen
Hr kommer Stjrnjerry stenad som en iller
City r hans hem, han r en asfaltskille
Sommarsolen lyser rakt i Stjrnjerrys fejja
varenda tjej med lppstift stannar fr att heja
Gngen r stirrig och jacken r rda
Morsan och farsan och drmmarna r dda
Jerrys trningsdojjor sjunger p en sng
Love love love, come along, come along

I frbifarten snor han en stor rd ros
frn tant Grdis stnd p stora torget
Hon hytter med nven och frbannar Jerry
s vnder han sig om och dom brister ut i gapskratt

Rosen ger han bort till ett kex som passerar
hon ler med plutig mun, torgets gummor applderar
Stjrnjerry drar ner kepan p en liten grabb
han har glass runt hela munnen och lgger upp ett flabb

Negrer och kineser och ngra indianer
tnder p med lejon och snlla babianer
Kramas eller skratta, chose what you like
k sen till beachen p mountain bike
Nu r det jrnet, till Farsta med tricken(??)
prippan i kassen med partyblicken
klirra en dora(??)och m som en kung
Jerry r lycklig fr Jerry r ung

Knackeliknack, n'n hemma i stian
hr var det varor, femton fr tian
Gyllene mojs till bjrnen Baloo
bestll resa till lyckolandet Tjobado
Var njd och glad fr vet du vad
Glm aldrig bort vad farsan sa
kuken och fittan spela boll, kuken vann med 11-0

Stjrnjerry vickar hfterna i takt
Jerrys mamma sger, vad r det jag sagt
Vicka aldrig hfterna i takt d gr det illa
D fr du aldrig fru och barn och hus och hund och villa

Men Stjrnjerry vickar bara nnu mer p hften
och glmmer alla fina ord och alla fagra lften
Han lever efter sin devis och den r inte mammas!
Varfr spara oskulden nr man kan ta n'n annans?
Nu seglar Jerry till stjrnornas 
dr stlls frgan hur vill du d?

Kallna och sumpa livets gva
eller brinna upp som supernova
Jerry trippar loss det r det enda han kan
men i stjrnornas rike finns det mnga som han
om man tar dom tillsammans d r dom en grupp
d fr man ska svaren mycket hgre upp

S mycket, mycket hgre upp

Bland stjrnor, och mnar, kometer, planeter, hgre upp
s mycket, mycket hgre upp
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