och så damp man ner i storstan/ inte fri, men
anonym, skäl nog för mig å bo kvar/ men lyssna
hembygden du å jag har inte nånting otalt/har
framtiden fint på kornet, med dig - grovmald/
jag blev aldrig någon profet i min hemstad/
predikade ideligen men aldrig något gensvar/
med undantaget för min kära mor/ saknaden,
inte är den stor/ jag har inte fått nå brev hit där
jag bor/ Lekberg c/o snubben som tar ut ockerhyra/ Högdalens ettor är fina men är också
dyra/ 6 lax standard så vitt jag fattade/ på köpet kan jag titulera mig som förortsrappare/
nä jag blir nog mest kallad lantis/ knappt vart
på nån bonnagård/ säger att jag är från landet/ men i vilket land bor du då/ tror nog att
du och jag sjunger samma blues/ men kanske
inte i samma takt å inte samma ton/
refr.
det är nog precis samma blues vi sjunger/ det är
ba skillnad på vår takt år vår ton vi sjunger/ det
är ba storstadsblues/ det är ba storstadsblues/
timanställning på ett avknoppat vårdbolag/
min döde kommunistmorfar vänder sig i sin
grav/ inte ens fackligt ansluten, zacke fick på
truten/ kröp till korset när dom fucka mig på
månadslönen till julen/ god jul morsan kan du
betala resan hem/ skamsen, en trodde ju att
ensam var bäste dräng/ men lider ingen nöd
har semesterersättningen/ så nog har man råd
å gå ut å ta nån kall med sin bäste vän/ å klär

mig bra, hel å ren, en stilig kis/ så varför har
jag blivit stoppad två gånger av civilpolis/ när
jag rökte sist, det undra båda/ jag tänkte, vänta nu, det här måste va en kuggfråga/ nog vet
jag nog vars tog mig/ inte är det då samma
stad/ man hade sitt där man bodde/nu är det
nästan samma sak/ nu som då jag sjunger nog
samma blues/ men kanske inte i samma takt å
inte i samma ton/
refr.
blocket, lägenhet på blocket, va är det med dig
blocket?/ jag säger att det är djävulen på blocket/ först 20 lax å nyckeln efter, lite sketchy/
sluta maila mig nå sceems å all annan sån pervers shit/ vill ha en lägga i trekanten/ men får
mail om trekanter/ desperat - men gör fan inte
det mannen/ dum lappjävel lätt byte på blocket/ å borgarbracker säljer lägenheter som jag
byter socker/ men Stockholm är fett, å jag är
nog där behöver vara/ vandrar någorlunda
världsvan nerför Götgatan/skogshuggarna i
Vasastan har aldrig huggit ved/ men fett hemtrevligt, ja ni skulle se/ ni ville ju stanna kvar/
i nå småstads-mönster/ tror ni jag kommer tillbaks/ era jävla bönder/ nu som då jag sjunger
nog samma blues/men kanske inte i samma
takt å inte i samma ton/
refr.

där dog Palme, Wreeswijk å Beppe Wolgers/
kung på gården i snedtrampade snowjoggings/
morsor rökte John Silver under fläkten/ up
jump the boogie i närmsta gungställning/ en
gång i väggen, two for the show/ 3 gånger fler
går in i väggen nu än vad man gjorde då/å vi
såg allt inte en lugn sekund/ kurra med dunk,
enda gången som man blunda en stund/ vi sa
det här är vårt, gården var stor då/ vi sa samma sak när dom satte oss på skolgårn/ glada
80-talet slut, det är sånt som händer/ Bildt sa
stålbad, varsel på stålverket/ minister Persson sa ordning i finanser/ fick ny skola, vi fick
dubbelt så stora klasser/ flumskolan, har vi
lärt oss nåt/ ja dom får säga vad dom vill men
det där är vårt, vad händer Torgny/
refr.
na na na na na na Torgny/ det här är livet/ na
na na na na na Torgny/ och den som lever får
se /
räntan på 500 procent/ köpte Piggelin för 4
spänn/ svångremmen åt, och så fick dom alla
ta spjärn/ föräldrarna fick leta röda lappar på
affärn/ snorungen/ lukt av knallpulver/ tugget
för tomburken/ Riksbyggen satte lås på soprummen/ för jugoslaverna i flyktingförläggningen/ som var här nåt år sen fick dom nog

flytta hem igen/ grönska på knäna, skrapsår/
allting var så enkelt på vår bakgård/ vi såg när
Rocky slogs med Ivan Drago/ och Rambo med
talibaner, på samma lag då/ hur snabbt man
än kuta/ hans mamma, ringde hans mamma /
ringde till mamman till han som panga rutan/
det där var inge särskilt år/ ja dom får säga
vad dom vill men det där är vårt, vad händer
Torgny/
refr.
på dina buskar var bären överjästa/ Togge,
varför är du så röd om näsan/ ingen anstalt
nån stadspark/ men vi nötte ner våra sulor på
samma asfalt/ å samma farstutrapp/ å vi blev
rikast i världen de gånger vi fick panta/ betydde mycket, 21 växlar på cykeln/ men du drog
inte stora växlar av mycket/ men tanterna sa
att det är nog på tiden/ men aldrig att solen
biter på våra plogade driver/ allt det här ska
va kvar inte bli de nåt/ men vi hörde hur dom
prata om att isen gått/ va händer Torgny, vi
har sett dig sen i mars nu/ å det stank i hela
8Bs trapphus/ mamma sa visst är det härligt
att det är vår/ hon får säga vad hon vill men
det där var vårt, va händer Torgny/
refr.

a pa pa pa pa pa, pa pa pa pa pa inte min pa pa
pa pa pa pa
din fahrenheit-luktande och mustaschprydda/
V75-spelande jävla karl lyssna/ lyssna noga
sluta knåda generalsnusen/ jag ska berätta för
dig vem som är karln i huset/ ja min mamma
är fin, för fin för dig/ och vi går way back, så
jag vet nog hur det blir med dig/ ser genom
dina mutor och ansträngningar/ jag får inte ta
emot nå godis från nå främlingar/ jag ska inte
lyssna på nån saga han läser/ å vad gör min
barnbilstol i baksätet?/ bort med den där karlns kläder, å tandborsten/ bredvid min Bamseborste, bäst att han tar bort den/ pumpar mina
kassetter å mina sagor/ för dig har det nu blivit dags å vända bladet/ du förstår för det är
väl klart att jag inte tyr mig till dig/ du är inte
min pappa, du är ba mammas nya kille/
a pa pa pa pa pa, pa pa pa pa pa inte min pa pa
pa pa pa pa du är ba mammas nya kille a pa pa
pa pa pa, pa pa pa pa pa inte min pa pa pa pa
pa pa
refr.
jag trodde det var du och jag/ kan vi inte ha
det som det var/ så gör dig av med den där
karln/ så tro mig, det är ingen jag ska bo med/
jag trodde det var du och jag/ kan vi inte ha
det som det var/ så gör dig av med den där
karln/ så tro mig, det är ingen jag ska bo med/
jag trodde det var du och jag/
går som ett barn, har en stil som ett barn/ med
en kropp som ett barn, och jag kysser som ett
barn ska/ charm som ett barn, jag är fräck som
ett barn/ nonchalant som ett barn, och jag för

mig som ett barn ska/ ljuger ibland och jag
skriker ibland/ men det struntar hon i för hon
vet vad detta barn har/ men djupt här inne/
finns det ett karla-sinne/ nu har du mött din
överpojk/ så bara packa dina väskor åk tillbaks till Göteborg/ tror du nånsin du kan bli
min riktiga pappa/ ey, du har bara varit här
sen i onsdags/ tror du borde packa försiktigt
och backa/ för du har väl sett sista scenen ur
ondskan/ du borde ge allt vad du har/
refr.
jag ser du tvättat håret å badat/ mamma inte
behöver du göra dig till för mig/ å båda dina
armhåler har du rakat/ mamma inte behöver
du göra dig till för mig/ det blänker från dina
målade naglar/mamma inte behöver du göra
dig till för mig/ men varför hålla på me sånt
besvär mamma jag älskar dig som du är/ men
den där äckliga karln/ ja, jag hade sänkt han
om jag var större/ plockat upp å han å slängt
han om jag var större/ ner i toan å dränkt han
om jag var större/ byggt en bomb å sprängt
han om jag var större/ inge pappa kom hem,
ingen längtar efter dig/ du kan packa kväll,
sluta komma hem till mig/ asså, är det skoj å
va ny i familjen?/ min pappa han är nån annan
mammas nya kille/
a pa pa pa pa pa, pa pa pa pa pa inte min pa pa
pa pa pa pa du är ba mammas nya kille a pa pa
pa pa pa, pa pa pa pa pa inte min pa pa pa pa
pa pa
refr.

jag ska inte köpa nån drink för en hundring/
jag ska köpa mig en hink för en hundring/
drömmer mig bort ifrån vintern å rusket/ till
grisfester å ping pong pussy/ vill ha det fett i
solen/varför ska du hålla på med dina pretentioner/klapp, klapp, klapp me min flip-flopptoffel/ i, i, i takt me min tax-free-påse/ så ba
låtsas tillsammans, applåd/ som om piloten
just landat/ så, vi kan låtsas på tu man hand/
hörrö, låtsas som att du är utomlands/
refr.
det är samma himmel som vi tittar på/ kan du
se att den är lika blå?/ låtsas som att du är utomlands/ utomlands, utomlands/ in i dimman
å ut på stan/ kan du se att det är likandant?/
låtsas som att du är utomlands utomlands, utomlands/
svenska flickan, det känns i fickan/ inte samma kurs men det är samma Red-Bull-drinkar/
så, vi borde låtsas som om vi var på Kreta/
kolla, jag hade väl kunna gå för en grek, huh?/

Östersjön kan va Medelhavet/ å din solbränna
behöver inte va från solariet/ låtsas som jag
aldrig mer kommer höra av mig/ jag menar,
va fan, håll på hemmalaget/ vår främsta exportvara/ för skogen å malmen är långt ifrån
lika fagra/ du som har så mycket, bjud för fan/
baby, låtsas som att du är utomlands/
refr.
förskräckligt när man tänker på hur allting förändras/ dom lyckas me å ställa det här landet
på ända/ gråten i halsen tänker på en svunnen
tid/ Bråkmakargatan Lönneberga Bullerbyn/
där fanns inte nån blatte inte/ älska landet
då det var som Astrid Lindgrens/ så man får
drömma sig bort till andra tider/ det är skamligt hur fan det här landet blivit/ illa hur det
ser ut här/ får låtsas som om deras hudfärg är
brunkräm, som tur är/ man kan låtsas, tur som
fan/ Jimmie, låtsas som att du är utomlands/
refr.

so look at where I’m at/ so look at where I’m
at/ so look at where I’m at/ bad motherfucker/
sold drugs & did more wild shit than you could
wrap yo head around/ bad bitches, big bottles, blowin blunts/ you like that shit don’t you/
see/ I’ve traversed the world and served everything from fiends to MCs, to communities/
and the rough, the rugged, we love it/ and depicting the struggle is crucial but theres other

subjects to jump in/ cause look at where else
I’ve been/ stuntin under that midnattssol/
hustling under that norrsken/ fuckin in that
midvintermörker/ so look at how far I’ve gotten and what I’ve went through/ encompassing
multiple recipes for the cool/ that you can taste if you expand your points of view/ kolla vars
jag är/

jag lämnar dig och åker bort från Norrlandskusten/ vet inte om jag gillar dit jag ska men
jag behåller kursen/ dom på tåget har returbiljett och målet fast/ om jag gör bort mig och
dom skrattar åt mig får jag stå mitt kast/ du
som lärde mig att gråta vägrar släppa taget/
men fuck dig i backspegeln, du har tappat
greppet om mig/ du höll mig hårt men jag slet
mig loss och rör mig snabbt/ du ville aldrig se
mig ge mig av och kunna göra allt/ du säger
till mig att nog kommer min tid här blir kort/
du står kvar där med ett flin och pekar 100
mil bort/ å du säger, tro fan att du kommer tillbaks/
refr.
har längtat hit men nu när jag går här/ det ger
mig ingeting, ha ha ha ha/ det ger mig ingeting, ha ha ha ha/ det ger mig ingeting, ha ha
ha ha/men tro fan att jag kommer tillbaks/
vi sa vi ska gå långt, vi sa vi hatar stället / nersuttna soffor, femhundralappar och skrapade
smäggen/ frös genom dunjackan, drömde om
någon annanstans/ vissa mycket snabbare än
mig, det gick förbannat snabbt/ den där stan
blev rädd för dig när du sa skit i allt/ men den

här stan har en annan typ kyla men det är lika
kallt/ när du försökte hitta rätt, tog jag den
väg som fanns/och du sa du ville bli glömd, då
när du väl försvann/ men se så fint och vackert dom har lagt varenda byggkloss/ men allt
det här dom byggt det har dom nog inte
byggt för oss/ så du säger tro fan att jag
kommer tillbaks/
refr.
ta dom till kören, bedja och lär/ ta dom till kyrkan, för all leda och värk/ ta dom till pastorn,
bli helad och stärkt/ men tro fan att det kommer tillbaks/ dom kommer säga du fri men det
är bäst du stannar kvar/ att du får välja vad du
vill men det blir någons annans val/ kan inte
kalla det för tvång för vi har samma plan/ vi
är som bäst när vi tvingas slåss för varje andetag/ dom vill få oss att tro att alla kan ligga
i täten/ dom vill fånga mig men jag är aldrig
där när dom vittjar näten/ så jag säger, tro fan
att jag kommer tillbaks/
refr.

packa pappas kappsäck med ölen/ vingla som
sju sjösjuka sjömän/ minicallen piper, vad är
du behöver?/ ja, jag är nog den personen du söker/ kalla mig stjärna, du kan kalla mig dawg/
för jag var först ut i rymden å lite som Laika
boss/ å kolla nu vill dom ju alla se mig ramla av/ ni kan wish upon a star när stjärnfallet
är klart/ apoteket idag det är för ortodoxt/ så
bokstavsbarnen dom får snorta koks/ men jag
får nog aldrig någon soppatorsk/ Don Quijote, Norrbotten, botten opp/ som gummibollen
kommer alltid tillbaks/ en blandning mellan
M.A. Numminen och hård MMA/ slå en väderkvarn, mannen det här är vägen tillbaks/ till
fuckin skills, du hör det piper på din Minicall/
refr.
det piper på din Minicall/ det piper på din Minicall/ det piper på din Minicall/ det piper på
din Minicall/
jag blev skickad till rektorn som ung emcee/
jag lämna spår i korridoren mina tunga steg/
å skrev dikter med blyertspenna som beundrarbrev/ gick genom vilda perioder men har
lugnat ner/ det finns inte mycket som hände

som inte var bra/ för allting är ingredienser i
den jag är idag/ från blyg till dryg, till helt lös,
glöd till fyr, A till Y till Ö, från död till liv/
så vi tar det för vad det är men tar det inte för
litet/ fick lillfingernageln men slukade hela
biten/ du kan fånga dagen jag låser in hela
året/ det här är planlösningen, placeringen av
skåpet/ så länge skånepågen vandrar på våran
jord/ innan jag skickas ner till platsen där lågorna bor/ rimmar vartannat ord, hinner komma på något stort/ å skickar telefonnummer
till varenda person/
refr.
i Malmö sa man Minicall i Lund sa vi beeper/
man var coolast ibland polarna förvirra polisen/ å för den som ingen aning hade var det
väl mystiskt/ men jag sa fan ingenting om jag
inte pratade rytmiskt/
Anita, en av många brudar jag haft/ sen var
det Siri men det var nog bara kul för nån natt/
vem pallar lyssna på den bruden med sitt fula
snack/ den där Zacke är sjuk med sin rap/

värdegrunden, dom slår läger vid börsen/ men
inte gick ju aktieägarna kursen/ men det styrs
upp värsta festen till våren/ så till och med Anders Borg släpper ner håret/ men vadå ta egna
beslut?/ jag är ingen vit medelålders man som
ber till gud/ ska du bestämma över bullen i
ugnen?/ gissar att fru Hägglund tar spunket i
munnen/ vad är skatten på Caymanöarna?/ å
sen är frågan hur mycket väger blöjorna/ för
morrmor ligger där i liggsår avföring/ värdegrundkursen blir nog en bra lösning/ allting
ska räknas på/ det kan du räkna med, har lärts
sig det, sen dom lärt sig gå/räknar om, å räknar
ner/ å dom skickar dig till värdegrundskursen
tills det lärt dig det/

bjuden/istället får jag zooma in på LL Cool
Bildt på min storbild/ ta det nu lite lugnt, han
märker ord tills/ han lyckas skifta fokus oavsett hur mycket blod spills/ ler mot kameran
med sitt Blue Steel/ kolla på Annie Lööf hon
står å sjunger I need love/ för du blir sur, för
hon har supit upp all din lön/ sen bokför det
som ett seminarium/ säkert ett sånt där dom
får lära sig en värdegrund/ men om dom inte
redan visste rätt å fel/ eller om det egentligen
är symptom av ett system/ när ska man lära
gamla hundar sitta finare/ och när är det istället dags å göra slut på lidandet/

refr.
värdegrundskursen, är du inskriven?/ med Södertäljesjukhuset och Rosengårdspolisen/ värdegrundskursen, är du inskriven?/ aaa, så ba
sätt dig här bredvid mig/

ska vi städa upp Stureplanscentern?/ men
tillhandahåller inga rutavdragstjänster/ hollatchaboi, 100 mil bort, röda norr/ där finns
inga Johan Norberg-krönikor/ va är det för
kurser kring nå värdegrunder/ utanför spärren å tullen det där du lär dig gubben/ för det
finns inget djup i den här grunda världen/ sluta bete dig som om du har grunda världen/

om livet var en fest med glamour-tema/ skulle
jag leva, innan jag hamna i klorna hos Carema/ om Schlingman var min wing-man skulle
jag lätt fixa bruden/ och låtsas som om jag var

refr.

refr.

så jag tänker tillbaks/ det är nå slags fragment/
kan inte säga hur det var/ men kan säga hur
det känns/ är nog arg på dig än/ jag stod på
sidan om/ du sparka nån i skallen/ jag gjorde
inte nåt/ det krävdes en del/ passa in, säga nej,
den vägen var fel/ nån att räkna med/ så rädd
så liten/ visste hela tiden/ att jag aldrig någonsin hade det i mig syns vi idag/ det är nå
slags fragment/ så det är lite som det var/ ja
det är lite så det känns/ men jag har hört vad
du sagt/ även om du inte vet/ att jag tror att
jag är nåt/ med min musik allt det/
refr.
en skata flög från Örnäskyrkans kors/ den såg
frusna själar flämta längs ett ensligt Edefors/
den såg blått ljus på gator där vi lärde oss att
gå/ ingen obegagnad känsla nej den fanns där
redan då/
du sa du hade fått span/ fuck å va kriminell/
du sa du skulle lägga av/ ta ett 9-5/ å du sa det
gick bra/ smidigt när du väl tog ett/ men med
den där lönen/ vem kan bjuda på krogen/
dom du är med mest/ inte längre en av dom/

en helt annan krets/ leker lika leker bäst/ så
mitt ord väger lätt/ kan inte erbjuda nåt/ fråga
om du behövde hjälp/ å du skrattade gott/ nu
pekar dom på dig/ kallar dig kriminell/ då förstår jag att det är svårt/ med ett 9-5/ du å jag/
fragment av vad vi var/ nu ska du iväg ett tag/
vi syns när du kommer tillbaks/
refr.
det var nå slags musik/ det känns som igår/ vi
plocka upp nån mick/ spela in nån slags låt/
ett gäng dumma kids/ med hjärtat på ett spår/
lät skit, men aldrig varit så stolt som då/ kan
inte säga hur det var/ kan säga hur det kändes/ kan säga att det nästan aldrig känns sådär nå längre/ det var vi mot dom/ det var vi
å hiphop/ ingen trampa på oss/ vilken vacker
anekdot/ dolt nummer min mobil/ du ringde
mig igår/ hade plockat upp nån mick/ spelat
in nån slags låt/ kanske inget kriminellt/
kanske ett 9-5/ kanske lite fragment/kanske
i dig än/
refr.

det blir på galej å det blir på lokal/ kolla polarn jobbar hårt å nog biter det bra/ för kolla
polarn nu han är skitaglad/ jag ser hur han har
skaffat sig en liten dam, visst nå är hon snygg
om du kan kisa bra/ det är lugnt det är lagligt
med tidelag, så polarn/ å å å int äre nå/

snackar inte om nån Otis fuckin’ Redding/ jag
snacker fastnat i hissen baby/ ring brandkåren, polisen å AVIS/ skruva upp volymen och
sätt den i din playlist/ bland alla Serneholts,
Ingela Plings/ Prince & Slick Ricks/ The Kinks
& Latin Kings/ å å å int äre nå/

vissa skaffar ladyboys från Koh Phan Gang/
eller kanske en flickpojk i Köpenhamns hamn/
själv gillar ja pojkflickor från Torne/ men det
e populärt med manboys i Skåne ylar i fullmånen/ som Howlin Pelle eller Howlin Wolf/
håller det old-school, fråga farmor/ å å å int
äre nå/

refr.

refr.
int äre nå å å å å å int äre nå å å å å å
Zippon i femte fickan Jim Beamen i pluntan/ å
en jävla massa tid för dig gumman/ rodnar litegrann när dom bjuder upp/ nä det är ba läppstiftfläckar på min 7-dars-stubb/ min Norrbotten-Beyonce med skit under naglar/ kan klösa
å bita å gnaga å säga/ å å å int äre nå/

nä inte är det nått att skämmas för/ att dina
pengar är slut de är så som pengarna gör/ men
om du råkar vara sjuk är det ju lite stört/ att
Reinfeldt står i kassan och är oberörd / hellre
än att bjuda på en limpa bröd/ men nog förstår
väl tant att hon ändå ska dö, så bara/ å å å int
äre nå/
sälj skinnet till högstbjudande sannerligen/ du
kan inte rädda ditt skinn, du är på garveriet/
sno pensionen, sälj ut allt/ men gud förbannat
utan skinn är det sjukt kallt/ heja cashen nog
gick det bra/ fryser skinnad å stolt med vårt
trippel-A/ å å å int äre nå/

se här har vi vår nya vackra värld/ se här har
vi gossen en riktig konstnär/ världen ter sig
konstig för en vän av ordning/ så ful å underlig blandning av färg å former/ han hämtar sin pallet, plockar fram sin duk/ penseln
i sitt grepp, ett stycke färgtub/ bättre för en
om en gör det lätt för en/ han har skaffat sig
ett vältvinnat rättesnöre/ å han säger till dig
nu å vakna/ för du är på fel sida av skalan/ å
din åsikt har färgat ner sig/ han bryr sig inte
om dina fuckin läromedel/ allt som du lärt dig
är vatten värt/ å det du målar upp nu är gjort
av vattenfärg/ men se här är vår nya vackra
värld/ se här har vi gossen en riktig konstnär/
refr.
ja men herregud det måste få ett slut/ det börjar fan likna ljug/ konsten är inget substitut/
den är sig själv nog, herregud/ det måste få ett
slut/ det börjar fan likna ljug/ konsten är inget
substitut/ den är sig själv nog, herregud/
ett ljushuvud ropar svartskalle, gossen hajjar
till/ här ska målas av, gossen får sin sanna bild/
vadå svartmålad, han ba fyller i/ gossen är så
lättlärd, finns ju redan streck där/ målarboken

har figurer å motiv/ pedagogiskt å bra, vips
det ba måla dit/ tänk vad färger det finns när
man målar av nåt/ varför det när man ba behöver två utav dom/ tänker gossen, väljer bort
det/ som inte faller under mallar, för det är väl
inget konstigt... eller?/ tycker du blått, ett vitt
samvete/ tycker du rött, och jobbar svart/ för
all del men/ gossen har dig innanför sin ram/
enligt sin kakyl när han kalkerar av/ så gå du
å tänk att du är en unik individ/ när han målar
ditt porträtt, å du är så fin på hans bild/
refr.
krånglar med färger, nyanser å skalor/ i min
bild, med mitt försök å måla av det/ han skrattar åt mitt/ han har listat ut allt/ det är svart
å vitt/ det är vitt å svart/ men jag har allt sett
hur ni gör allt otaktiskt/ sitter där själv målar honom svart-vitt/ då kommer antalet gossar öka drastiskt/ om ni själv väljer måla dom i
svart-vitt/ han vill måla mig i svart å vitt/ han
vill måla mig i svart å vitt/ du vill måla han i
svart å vitt/ ska vi måla allt i svart å vitt/
refr.

det handlar ju om / konsten att släppa taget /
man lär sig av felstegen / mindre av de rätta
valen moralkakor ger bittra eftersmaker/ lär
mig leva som jag lär så lär mitt liv bli sensmoralen/ jag sover men det känns så vaket/
tror jag ser himlen/ men det är bara sänggaveln/ min rock tynger mig/ dags att hänga av
den/ jag vill leva göra nåt nu har tid att vänta
i graven/ jag snacker inge new age-skit/ handlar om att bryta banor och inte slösa tid/ så i
väntan på det blir det å döda tid/ och det är
så höglöst av mig så jag ödslar tid/ ibland så
rädd så det är knappt jag lever/ men resan har
inget fast pris det går på taxametern/ färdas
med tiden som är livets fortskaffningsmedel/
jag ser inte varför jag ska sakta ner det/
refr.
jag kommer släppa mitt tag/ men vi får se vilken tid det blir/ skulle gjort det nyss/ men så
tog livet vid/ allt jag känner igen/ om jag släpper det så kanske jag känner igen/
ett steg framåt/ två steg bak/ inget fel med
det/ då har jag trots allt tagit tre steg/ är nog
allra helst en bohem/ det växer inge mossa på

en rullande sten/ om du släpper ditt tag/ är
världen öppen idag/ om du söker ett svar/ eller söker ett jag/ man har sitt öde kvar/ men
oftast är man nog en feg jävel som söker sig
tillbaks/ så befäst dina fundament/ stadga
dina hörnstenar/ dra din sunda gräns/ passa
dig för skörlevnad/ bygg din fästning/ justera
med ditt vattenpass/ betrakta allt/ är det ändå
inge vackert alls/
refr.
när du inte längre har någon chans att vända/
och tappat taget om ditt trygga gamla liv/ det
är först då som saker börjar hända/ då kan du
börja skönja nya perspektiv/ men jag tycks stå
kvar vid samma hållplats/ men de säger till
mig att förändring är nåt konstant/ men det
ser inte ut som om jag ska någonstans/ släppa
taget/ det är väl ingen konst alls/ jag försöker
krampaktigt släppa taget/åren flyr medan jag
försöker fånga dagen/ igår hade jag tusentals
planer/ idag gjorde jag precis som vanligt/
refr.
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förutom (08) producerad av Max ”Max I Million” Bergman
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