
Navid Modiri & Gudarna, Om Jag Ska D
Om jag ska d vill jag gra det med stil
Som Thelma och Louise som en sista utvg undan
Harvey Keitel och resten av snutarna
Sluta lipa kra min bil rakt ut fr ett stup 
Precis precis precis som rockbrudarna i filmen gr
Och det r vackert och nr jag dr 
Ska det vara precis sdr
I tusen kilometers fart rakt ned fr backen

Om jag ska d ska jag sitta p en vit hst
Med en bombvst rida ner fr avenyn med en spikklubba
Bulta skiten ur dom som skit ska bultas ur
Och sen detonera mig sjlv frga hela boulevarden rd
Sen kan de sitta i sina tiotusenkronorshyresrtter och lipa
Ja s ska jag d

Om jag ska d och ja det ska jag nn gng
D vill jag d till min favoritsng a Perfect day
Framfrd av Lou Reed och mig sjlv sittandes
P ett klippblock lipar vi blder ihjl nr
Vi ger varandra papercutes till
Hans mrka stmma och min ganska ostmda
Och solen gr ner bakom bergen p ngon gammal skrgrds
Och Lou Reed lutar sig fram och viskar
Navid, Navid, Navid, Navid s vill jag ocks d

Om jag ska d och det ska jag skert men det r mnga r kvar
Ska jag ta mig i kragen och ta alla pengar jag har
Kpa mig ett flygplan och lta planets vingar stiga 
Tills de inte lngra kan stiga
Och sen sprnga hela skiten i luften
Bara fr att jag har lust och sen sprida mina rester
ver hela landet Sverige ni kommer tro
Det snar men nr jag dr r det min aska kompis

Om jag ska d ska det va p mitt stt
Rtt frberett och precis som jag vill 
Till den musik jag valt och med rtt accesoarer
Sista hjrtslaget i takt till ett tungt fett beat
S att nr jag lmnar in min sista nrvarorapport
r sekunden kort tills jag lmnar er blott 
En millisekund men det blir jvligt snyggt
Frgsprakande fyrverkerier fest och gld
S ska jag d

(Som en supernova)

Som en riddare lngs Avenyn S ska jag d
Till en lt av Lou Reed S ska jag d
Som Thelma och Louise dog S ska jag d
Mitt i en kamp Mitt i en strid S ska jag d

Som en riddare lngs Avenyn S ska jag d
Till en lt av Lou Reed S ska jag d
Som Thelma och Louise dog S ska jag d
Mitt i en kamp Mitt i en strid S ska jag d

Navid Modiri & Gudarna - Om Jag Ska D w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/navid-modiri-gudarna-om-jag-ska-d-tekst-piosenki,t,384051.html

