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Inget verkar lÃ¤ngre givet, inte ens att jag Ã¤r jag.
Det slÃ¥r mej ofta nÃ¤r jag skrivit nÃ¥'nting jag tycker
verkar bra.
FÃ¶r dÃ¥ kommer det smÃ¥ troll ur vÃ¤ggen, och
tomtar ut ur tavlorna, 
Och bÃ¶rjar dra varann I skÃ¤ggen och slÃ¥ss om hur
jag borde va'.
Det fina Ã¤r nÃ¤r folk man kÃ¤nde som tÃ¤nkande och
vacklande, 
FÃ¶rnekar bÃ¥de slÃ¤kt och vÃ¤nner och gÃ¥r och blir
fÃ¶rkacklade.
NÃ¤r dom dammar av den vita kragen och snÃ¶rvlar
som en byrÃ¥krat, 
Och nÃ¤r rÃ¶ster Ã¥ke ner I magen, ja, dÃ¥ Ã¤r det
riktigt jÃ¤vla bra! 

DÃ¥ fÃ¥r man hÃ¶ra dom jÃ¤ttelika sanningarna
HÃ¶ra dom religiÃ¶sa blandingarna, 
HÃ¶ra hur allt I sjÃ¤lva verket Ã¤r.
Oh yeah, hur det Ã¤r.

Jag tÃ¤nker pÃ¥ att fÃ¶r en tid se'n var allting Olof
Palmes fel, 
Och fyllehundarna bevisen fÃ¶r att Folkhemmet var
helt pÃ¥ sned.
SÃ¥ nu Ã¤r alltsÃ¥ Staden mogen att leda
undersÃ¥tarna
NÃ¤r den som vinglar ut frÃ¥n krogen blir uppspikad
pÃ¥ Golgata?

Ja, nu finns det Vittnen som jÃ¤ser av fÃ¶rtrÃ¤fflighet.
Vittnen som pÃ¤ser av beskÃ¤ftighet.
Vittnen som sÃ¤ljer ut sin egen bror.
Oh yeah, egen bror.

LÃ¥ngt, lÃ¥ngt bort I dimman sitter Makten pÃ¥ sin tron
Och skriver pÃ¥ kontrakt med DjÃ¤vulen.
Vad bryr den sej om skriken ifrÃ¥n gruvan nedanfÃ¶r
DÃ¤r dom maktlÃ¶sa slÃ¥r livet ur varann?

Jag lÃ¤rde mej nÃ¤r jag var liten och tÃ¤ltkyrkan kom
till byn, 
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Att det Ã¤r inte bara spriten som drar en mÃ¤nn'ska
ner I dyn.
Nej, det gÃ¤ller ocksÃ¥ dans och bio och kÃ¤rlek
under tonÃ¥ren.
Det var nittonhundrafemtionio: Nu Ã¤r vi Ã¤ntligen pÃ¥
vÃ¤g dit igen! 

SÃ¥ lÃ¥t oss satsa, och klÃ¤ttra efter vÃ¤ggarna! 
Satsa, och brÃ¤nna alla kÃ¤ttarna! 
Satsa, hÃ¤r hÃ¥ller ingen halvmesyr.
Oh no, halvmesyr!
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