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Poupée De Cire, Poupée De Son - France Gall
Das War Eine Schöne Party - France Gall
Yumemiru Chanson Ningyou - France Gall
A Lonely Singing Doll - Twinkle Ripley
Muñeca De Cera - Rosalía Garrido
Det Kan Väl Inte Jag Rå För - Gitte Hænning
Vahanukke, Laulava Nukke - Ritva Palukka

[vers 1]
Jeg er kun en lille dukke
kun en dukke for dig
Du tror at jeg kun er skabt til leg
Jeg er et legetøj for dig

Hvad jeg tænker hvad jeg mener
tag' du kun som en spøg
Alt hvad jeg ser tar du kun som spøg
Jeg er dit lille legetøj

[refräng]
Hvad har jeg at tænke på
og er der no' jeg må forstå
Er du i dit dukkehjem
så tar du legetøjet frem

[vers 2]
Jeg vil ikke bare være
som en dukke for dig
Bare at leve et liv i leg
jeg ikke mere nok for mig

Jeg vil ha' et liv forstår du
som er mer' end en spøg
Jeg vil si' ting som er mer' end spøg
fra et mekanisk legetøj

SOLO

[refräng]
Hvad har jeg at tænke på
og er der no' jeg må forstå
Er du i dit dukkehjem
så tar du legetøjet frem

[vers 3]
Jeg vil ikke me' og lege
som du leger med mig
Dukken har sjæl og vil hævde sig
Den vil ha' lov at sige "nej"

Jeg vil ligesom alle andre
blande alvor og spøg
Du vil kun leg' men nu si'r jeg "nej"
Jeg ikke kun dit legetøj

[outro]
Jeg ville menneske ligesom dig
og ikke kun dit legetøj
Jeg ville levende ligesom dig
og ikke kun dit legetøj


