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Kom kÃ¤ttare, kom syndare, med svagheter och fel, 
Men som Ã¤ndÃ¥ vÃ¥gar stÃ¥ fÃ¶r vad ni Ã¤r.
Jag biktar mej fÃ¶r er I natt, jag sÃ¶ker mej till er.
Jag vill alltid vÃ¥ga sÃ¤ga vad jag ser.
Jag Ã¤r en man med brister men jag sÃ¶ker sanningen.
Och det Ã¤r mer Ã¤n man kan sÃ¤g om hycklarna.
SÃ¥ nÃ¤r bomberna faller Ã¶ver Palestinas barn, 
I tÃ¤ltlÃ¤gren I sÃ¶dra Libanon, 
DÃ¥ stÃ¥r jag mitt I kyrkan och frÃ¥gar hycklarna
Vem Dom Utvalda skall brÃ¤nna nÃ¤sta gÃ¥ng.

Kom sÃ¤g mej nÃ¥'t om skÃ¶korna som alla trampar
ner, 
Men som bara tar betalt fÃ¶r vad dom ger.
Och vad tycks om moralisterna som skrÃ¤pper med sin
dygd, 
Och sjÃ¤lva lÃ¤gger sej fÃ¶r stÃ¤llning och manÃ¨r?
Skall slinkan gÃ¥ med nÃ¤san I backen I sin skam?
Det finns ju vÃ¤rre slampor Ã¤n hon kÃ¤nner till.
Ja, en fÃ¶rfinad socitetsmadame Ã¤r ett kostsamt
vÃ¤rmekrus
FÃ¶r hon fÃ¶rvÃ¤ntar sej ett drÃ¶narliv I lyx.
Och nÃ¤r glÃ¶den har falnat, och basarerna tar vid, 
FÃ¥r fÃ¶rsÃ¶rjarn gÃ¥ till horan fÃ¶r en kyss.

Kom se pÃ¥ journalisterna, pÃ¥ samhÃ¤llsgisslarna; 
MÃ¥nga av dom plottrar bort sin mÃ¶jlighet.
Ja, vad fÃ¥r jag fÃ¶r pultronerna som flÃ¤ckar
spalterna
Med byskvaller och annan harmlÃ¶shet?
Vars enda ambitioner Ã¤r en byline och en lÃ¶n
Och ett stambord dÃ¤r Det Vackra Folket finns
Medan andra bryter ryggen I jakt pÃ¥ sanningar
Som skrÃ¤mmer skiten ur en livrÃ¤dd redaktion.
Ja, till dom sista vill jag sÃ¤ga, innan tystnaden tar vid:
Vi behÃ¶ver folk som fattar sin mission! 

Kom se dom gamla vÃ¤nnerna som bÃ¶rjat tackla av
InfÃ¶r tidens tjat om "opolitiskhet"
Ja, det Ã¤r mÃ¶jligt det Ã¤r inne nu med kramvÃ¤nliga
ord, 
Med mjukisar och "objektivitet"
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Men hur skall en sleten gruvarbetare satsa pÃ¥
"livskvalitet"?
Hur skall en ensam mor "fÃ¶rverkliga sej sjÃ¤lv"?
Nej, politik Ã¤r inget mode, ingen "ball och trendig
grej"
FÃ¶r dom flesta Ã¤r det en livsnÃ¶dvÃ¤ndighet.
Och dom fjantar som kan unna sej att "satsa pÃ¥ sej
sjÃ¤lv"
Dem ger vÃ¤l fan I resten av vÃ¥r mÃ¤nsklighet! 

Kom ni som ockuperar fabriker och kontor
NÃ¤r dom sliter sjÃ¤lva brÃ¶det ur er hand.
Och kom ni som vÃ¥gar fjÃ¤ttra er lÃ¤ngs
jÃ¤rnvÃ¤gsrÃ¤lsarna, 
FÃ¶r att stoppa Homoslyrbesprutarna.
Kom ni som demonstrerar fÃ¶r nedrustning och fred.
Kom ni som slÃ¥ss fÃ¶r daghemsplatserna.
Och kom ni som orkar kÃ¤mpa fÃ¶r dom som ska ta
vid
I en tid dÃ¥ man Ã¤r rÃ¤dd att skaffa barn.
Ja, till er vill jag sÃ¤ga:
Denne sÃ¥ngen Ã¤r till er! 
FÃ¶r ni Ã¤r dom enda hjÃ¤ltarna vi har!
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