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(Danne)
Inga klappar mot kinden vÃ¤nda, kappan mot vinden
KÃ¤mpar tappert tills den dagen jag blir rÃ¤dd fÃ¶r ett
click
Ã„lskar att Ã¤lska Ã¤lska, hatar att hata har sett
Satan pÃ¥ gatan och han sÃ¤nkte sin blick
Den hÃ¤r vÃ¤gen har bara plats fÃ¶r en person
Ingen kan nÃ¥nsin knÃ¤cka mig om de sÃ¥ skadar min
snook
Hata mig fort, Ã¤lska mig aldrig
BÃ¤r pÃ¥ ett lejonhjÃ¤rta - det lÃ¤mnar mig aldrig
Men det blir som det blir nÃ¤r vi battlar pÃ¥ scen
Bakom mitt leende, dÃ¤r dÃ¶ljer sig ett hjÃ¤rta av sten
Men gillar ni inte mina principer
Garanterar jag hela vÃ¤rlden att jag bÃ¤r pÃ¥ massa
fler

(Ref)
Nu ska jag Ã¤ndra pÃ¥ mig
PÃ¥ tisdag ska jag flytta ut ur mig sjÃ¤lv
Och vÃ¤nda andra kinden, dagen ska jag sÃ¤nka
blicken

(Khilen)
Okej, kan du kÃ¤nna tÃ¥rarna rinna nÃ¤r melodierna
nÃ¥r mina fingrar?
Kan du kÃ¤nna fukten pÃ¥ min tungspets?
Jag Ã¤r bara en pojke men jag fuckar upp mitt trumset!
Alright, jag lÃ¤gger korten pÃ¥ bordet, aldrig vÃ¤nt
den dÃ¤r kinden
Aldrig gjort det jag borde, sÃ¥ fort jag fÃ¥r ordet
vÃ¤nder jag vinden
Allt fÃ¶r kantig mot snubbar och burdus nÃ¤r jag
pratar med chicksen
Oskar Ã¥skar (snart kommer blixten)
MÃ¥nga fjantar hatar mig, men de kan inte skada mig
Har aldrig fÃ¥tt en smÃ¤ll, inte ens tanken har slagit
mig
Men om du ger mig fÃ¥r du se vad det leder till
NÃ¤r den fÃ¶rsta stenen river sÃ¶nder vattenytans
spegelbild
FÃ¶r det blir som det blir nÃ¤r vi battlar pÃ¥ scen
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Bakom den hÃ¥rda masken dÃ¶ljer sig ett hjÃ¤rta av
sten
SÃ¥ svara mig nu - ska ett lejon som ryter I frihet I
dagarna sju
Byta sitt liv mot ett lamm fÃ¤ngslat av tystnad till
sagornas slut?

(Ref)

(Organism 12)
Mitt I rÃ¶kiga diskussioner, dÃ¤r lever jag
Den fulaste ankungen som sen vÃ¤xte upp och blev en
gam
Jag mÃ¥ste spela som att jag kan ta mig I kragen
Glorian var som en badring, jag kan ha den runt
magen
Mitt ego svÃ¤ller, badar in mig sjÃ¤lv I brist pÃ¥ vett
Bara ni vaknar nu, Ã¤ndrar er och slutar hitta fel
Egon svÃ¤ller, svarar elden som en rikoschett
Raderna talar ju fÃ¶r sig sjÃ¤lva som en schizofren
Firar att ni nu nÃ¥tt botten, jag hÃ¥ller en spliff
Alla Ã¤r fan korta I rocken som Oliver Twist
FÃ¶rsÃ¶k ta fÃ¶r dig bara, hÃ¤r Ã¤r ett
smÃ¶rgÃ¥sbord
RÃ¶ster av tomhet som bara skÃ¤r sig som mjÃ¶lk och
juice
MÃ¥nga bÃ¤ckar flyter ihop till miljoner
Akta dig innan vi ryker ihop som tvillingtornen
Nu tÃ¤nker jag sakta sÃ¥ ser jag vad pennan min
skriver
Att det bÃ¤sta utav mig finns djupt I mina sÃ¤msta
sidor

(Ref x2)

Nej du kan Ã¤ndra pÃ¥ dig
PÃ¥ tisdag kan du flytta ut ur dig sjÃ¤lv
Och vÃ¤nda andra kinden, dagen ska du sÃ¤nka
blicken
Nej du kan Ã¤ndra pÃ¥ dig
PÃ¥ tisdag kan du flytta ut ur dig sjÃ¤lv
Och vÃ¤nda andra kinden, dagen ska du sÃ¤nka
blicken

Jag Ã¤r stukad och kaxig, jag tror du har rÃ¤tt
Organism 12 - den stÃ¶rsta personen du sett
Jag Ã¤r liten men jag Ã¤r kaxig, jag tror du har rÃ¤tt
Jag Ã¤r den stÃ¶rsta personen du sett
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