


Vädret

Hur du faller omkull
blir mosad av en rattfull

Hur dom säger det är kol och hittar en tumör

Hur dom säger det är kol och cancer i hela kroppen
hur dom hittar en tumör och jag dör

Vädret jag tittar på vädret
det drar förbi med blodet i

Hur det kommer en demon
och flyttar in i mig

hur den alltid varit där
och alltid gömmer sig

Dom hittar ingenting
men nånting är fel

dom hittar ingenting
men nånting är fel med mitt hjärta

Hur du faller omkull
blir mosad av en rattfull

Hur dom hittar nånting i din hjärna

Vädret jag tittar på vädret
det drar förbi med sjukdom i

Vädret jag tittar på vädret
det drar förbi sen blir det lugnt

MS
Cancer

Kol
Cystisk fibros

och allt annat utom pest
jag är inte rädd för lite pest

Det är vädret
ja det är vädret
som drar förbi

jag är inuti
Vädret

jag tittar på vädret
det drar förbi

sen kommer nåt nytt
i vädret



OCD

Jag har dansat för din pipa
jag har sprattlat på din krok

jag har suttit ner och ställt mig upp
till takten av din ton

men nu ser jag den
nu ser jag vägen ut

Jag har vaknat vid din sida
och fortsatt som förut
burit dig på ryggen

och hört vartenda ord

men nu ser jag den nu ser jag vägen ut
den är gyllene och nästan utan slut

Dom spände sina ögon
in i mig in till dig

jag höll dig i min famn
när dom grävde fram ditt namn

nu har jag dig framför mig
nu vet jag vem du e

och dom säger att du heter
OCD

Nu ser jag den nu ser jag vägen ut
den är gyllene och nästan utan slut
nu ser jag den nu ser jag vägen ut

den är gyllene och har ett lyckligt slut



ISABEL

Isabel
Isabel

Jag ska va med dig ikväll
Du e så rå

Isabel Isabel
Jag vill va med dig ikväll

Isabel Isabel
Jag ska va med dig ikväll
Du e så skön du e så rå

min Isabel

strumpbyxor handväska handväska med läppstift rött läppstift 
arbetarklass raka knän

Isabel Isabel
vi sticker nu ikväll

Isabel Isabel
det blir en jävla smäll

för dom som tror att dom vet var du e ikväll

Isabel Isabel Isa Isa Isabel

 



Rojne

Rojne var inte som dom andra
han vingla och kringla sig hit och dit
så såg man Rojne på gården vandra

omkring

Rojne var inte som dom andra
hans ena sko var dubbelt så stor

en fot av far och en av mor
vilka konstiga skor

Upperst såg han ut som en glödlampa
krullet runt som en bulle
som kom ikapp lite efter

huvet kom fram dit det skulle

Rojne var inte störd som andra



IN I EN SKOG

Kom med mig
in i en skog
hitta mig där
hitta mig där

kom med mig
in i en skog

följ mina spår
in i en skog

Jag hör hennes röst
ropa mitt namn
ljudet går djupt
in i min skog

Hon var aldrig där
hon har aldrig vart där

springer mot inget
in i en skog

Hon var aldrig där
jag vänder mig om

går in i en skog
in i en skog



I tårarnas dal

Jag sålde min gitarr
jag sålde min trumpet
var musiken blev av
är det ingen som vet

jag sålde min virvel
och ena cymbal

som alla har gjort i tårarnas dal

Nu har jag bara crashen kvar
jag marscherar spikrakt

Mot tårarnas dal där alla känner varann
firar tider som flytt och spårlöst försvann

minns den eld som en gång brann
långt innan tårarna rann

i tårarnas dal där tiden gett upp
vilar i skuggan av glömda dar

och hur man en gång kommit dit
det är inget man minns i tårarnas dal

Nu har jag bara crashen kvar
jag marscherar spikrakt

I tårarnas dal vet alla vem jag är
vi kommer snart jag och min cymbal

jag blir ett aktat namn
ett aktat namn i tårarnas dal

Nu har jag bara crashen kvar
jag marscherar spikrakt



MÄNNSKOR I EN RING

Människor i en ring
gråter om ingenting
människor i en ring
pratar om ingenting



Mimiken i Stockholm

Blicken i Stockholm
blicken i Stockholm
50 000 minusvolt

En blick som gör ont
utan försvar

och det var länge sen 
jag också la mig till med den

Mimiken i Stockholm
mimiken i Stockholm
en grimas full av agg

käkspänningsvärk
Stockholm i mitt hjärta
låt mig besjunga dig nu

tysta gator och stulna hus
bråttom bråttom

det är du

Mina drömmars stad...

Min tid i Stockholm
min tid i stockholm

har tagit slut
har tagit slut

Jag behöver inte Stockholm längre
men sanningen är

att det är Stockholm som verkligen inte
behöver mig nåt mer

Mina drömmars stad
min kärleksstad

mina drömmars stad
mina drömmars stad


