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Jag r ganska bra p pingis och  flipperspelens prins.
Jag har aldrig ftt dng i Trivial Pursuit, s vitt jag minns. 
Jag kan simma som en sl och jag kan teckna lite grann.
Ein bisschen deutsch skulle jag ocks vilja pst att jag kan. 

Jag kan fritera mozarella, jag kan yla, gnlla, sklla nstan otckt likt min storasysters hund. 
Jag r bowlingbane-diva. P en dator kan jag skriva inte lngt frn elva tecken per sekund. 
Men det dr r vl medelmttiga egenskaper, ja, det tycker skert ni men d har jag inte nmnt det jag r verlgsen i. 
Och p det hr r jag unik jag r den ende av mitt slag fr jag har insett sen en tid tillbaks att vrldens smsta pojkvn...

ja, det r jag. 

Jag kommer hem vid tre p natten nr jag lovat komma tio
sitter klistrad framfr TV-n nr vi bestmt att g p bio. 
Jag r aldrig spontan, jag sover bort halva dan. 
Och vill du ha en hemmakvll d vill jag ut p stan.

Och ska vi nn gng ut och ta vill jag g p Burger King
men har vi en ledig dag bara du och jag d vill jag ingenting.
Jag r smutsig och lat, jag lagar urusel mat. 
Jag kallar dig pedant och din kritik fr jvla tjat. 

Jag r trkig tyst och dyster men jag flirtar med din lillasyster
talar vitt och vackert om mitt ex. 
Jag fattar aldrig dina skmt och jag gr bort mig nstan jmt
och brukar plocka fram en serietidning om du vill ha sex. 

Jag lnar dina pengar jag r nstan alltid pank
men snabb som fan att ppeka din blygaste skavank
det r mera regel att du grter nr vi ses n undantag.
Tacka fan fr det jag menar vrldens smsta pojkvn
det r jag. 

Men nu undrar ni vl alla; varfr gr jag som jag gr? 
Varfr r jag en sn apa? Varfr har han snt humr?
Men jag lovar mina vnner; nr jag fr mitt frsta pris
s ska jag avslja historien bakom vrldens strsta gris. 

Jag ska st dr hgst p pallen med en folklshatt p skallen
mellan gldjetrarna ska jag klmma fram;
Att jag vill dela denna ra med Dig mitt hjrtans kra
denna sorg, sjlvfrakt och skam. 

Fr kom inte och pst att jag inte gjort mitt bsta.
Jag kldde dig i guld och rosenblad. 
Och fastn jag var sliten bet jag samman fr det mesta
i nn barnslig tro att du skulle bli glad. 

Men r man inte bst p jorden r man inte nog fr dig. 
Det mrktes i allt du gjorde allt du sa. 
S vill du svara p den frga som i veckor har gnagt i mig;
r det verkligen mig du vill ha?

Nr du sa att rosorna jag kpte dig var alldeles fr rda
och sngen som jag skrev till dig var alldeles fr lng. 
Mina kyssar var som vatten. Mina hnder kalla, dda
det var jag som var fr stor och inte du som var fr trng. 

Och p det stt man blir behandlad blir man mrkligt nog frvandlad.
Det vette fan eller Freud men det sker p nt vis. 
S jag ska ta min guldmedalj och kra ner den i ditt svalg
fr att du frvandlade mig frn mnniska till gris. 



Och sen gr jag mig redo fr le grande finale
nr jag svrande p tyska drar till nrmsta flipperhall. 
Och jag flipprar med ett medelmttigt flipperess finess
men som vrldens smsta dumpar jag dig via SMS. 

Fr jag vill hellre leva medelmttigt verlag 
n med ditt sjukliga behov att den du lskar ska va svag. 
Jag kommer komma ver dig p bara ngon dag
men jag kan aldrig glmma bort att hela vrldens smsta pojkvn,
vrldens smsta pojkvn,
vrldens smsta pojkvn...

Det r jag!
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