
Poeter Blir Dom, 
''Om man r flera barn s kan man gra en nskering. Vet ni hur det gr till? D gr man runt i ring och s ska tv barn hlla varandra i hnderna och gra en hg bro som alla i ringen mste g inunder. Rtt som det r s flls bron ner och fngar ett av barnen. Och d fr det barnet nska sig precis vad som helst. Vi hr kan inte gra nn nskering, fr vi r bara Eva och Sven och mamma. Men vi kan ju sjunga i alla fall. Och nska kan man alltid gra.''

Mitt liv som fnstertittare, gett mig milslng nskelista
Jag r smnls men inte drmls
nskar jag var en mnstermnniska, nska jag slutade nsketnka
nskar jag vore smart nog att glmma bort att dd och glmska vntar efter livet
Innerst inne vill jag tillfriskna
Inte f mina sinnen vingklippta
Jag har inte ftt den nskade muskelmassa
Det hr r inte terrngen till den sista platsen jag nskade bussen kraschade
nskar mig ny lungvvnad
Samt att den jvla jmstlldheten kunde vara lagom och sluta med gungbrda
Vill se igenom era falskheter, som om det vore en rntgenbild
Men jag fr nog frst nska om att jag finner min nskering

Jag nskar att jag hinner gra det enda rtta
Innan jag lmnar detta jordeliv
Fr jag ges troligtvis ingen mer chans att vinna tid fr sinnesfrid
Strider mitt inre krig inlst
Inlst, tillsammans med en invalid som bara vill ligga still
Aldrig kvickna till framfr TV:n

nskar, nskar att alla vi chit-chattande snick-snackare
Skulle brja st upp fr vrt handlande
Samt se vr lilla, lilla, lilla vrld frn mnlandaren
Det vore strlande det
S det nskar jag
Jag nskar, jag nskar, jag nskar

Varfr nska sig solen? (nska nn stjrnan ver Betlehem)
Varfr nska sig en krona? (nska tv till din bste vn)
Varfr nska den elake en otjnst? (nska istllet att den elake blir en god vn)

Varfr nska sig solen? (nska nn stjrnan ver Betlehem)
Varfr nska sig en krona? (nska tv till din bste vn)
Varfr nska den elake en otjnst? (nska istllet att den elake blir en god vn)

Uppfylld av nskningar
Att alla mina frdomar kanske kunde f fylla den funktionen att frgylla mitt liv
Istllet fr att bara fyllas med skit
Frvandla ett pennalistsvin till en som vill ndra livsstil
Och vga kalla bsta polarna fr vrsta idioterna
Och vrsta idioterna fr kompisar, eller tvrtom
Det r pest och kolera
Skillnaden mellan vad som r rtt och fel
Dr allt r jttefel
nskar att den ngon som gav dig det
Som gjorde det lttare fr dig att komma ver mig ocks gett mig det
Eller tvinga dig att lta mig va'
S jag kan nska mig bort
Och grta mig glad
Och grta mig glad

Vissa blir fulla p krlek, passar som en hand i en handske
Men jag fr skylla mig sjlv som r fr dum och fr rlig
Fr att anvnda falskleg
Dansa balett med handsvett, avundas sinnessjuka, vill bli pillerkurad
Och f lgner inlindande i linnendukar
Och slippa tvingas ljuga fr mig sjlv
Snka garden
Och tvingas lgga p vikt och drnka magen fr att dmpa slagen
Du har ftt lxor i livets hrdaste skola
Du har ftt frlagt empatin och samvetet
Ner i skrivbordsldan och rota



Till drrvakten utanfr Fight Night 2002
Jag hoppas att du njuter av livet och lskar din brud
Fr om du inte hade haft dina polare och var stor som ett sprngskert hus
Om jag ftt som jag nskat hade jag suttit i fngelse nu

Varfr nska sig solen? (nska nn stjrnan ver Betlehem)
Varfr nska sig en krona? (nska tv till din bste vn)
Varfr nska den elake en otjnst? (nska istllet att den elake blir en god vn)

Varfr nska sig solen? (nska nn stjrnan ver Betlehem)
Varfr nska sig en krona? (nska tv till din bste vn)
Varfr nska den elake en otjnst? (nska istllet att den elake blir en god vn)

Det fanns en tid d vi sg sm enkla ml
Den tiden tycks frbi och snt tl att tnkas p
Men trots all sjlsbegrundan
Nr jag frsttt att glmskan stundar
Och vr topp den gms sen undan
P bottnar av nskebrunnar

Det fanns en tid d vi sg sm enkla ml
Den tiden tycks frbi och snt tl att tnkas p
Men trots all sjlsbegrundan
Nr jag frsttt att glmskan stundar
Och vr topp den gms sen undan
P bottnar av nskebrunnar
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