
Navid Modiri & Gudarna, Omkoppling Sker
Min kudde luktar blod.
Mina lakan luktar mord, mina lakan luktar mord, mina lakan luktar mord.

Det r ngot som r fel med den hr dagen.
Kanoner skriker utanfr och jag har skotthl i magen.
Tar p mig mina klder, tar en banan att ha p vgen.
Gr nert p min gata, fastighetssktarna str och grter.
Bussen r frsenad, nr den kommer brinner den.
Jag stter mig lngst bak, dit elden inte hunnit n.
Hnderna fr ansiktet, papper i ronen.
En mamma med bara en arm skriker p barnen.

(Chorus:)
Var god drj, omkoppling sker.
Huset som du bodde i finns inte mer. (twice)
Var god vnta, det r tv rs k.
Flera innan er har redan hunnit d. (twice)
De har redan hunnit d. (three times)

Stora bombplan ver Gteborg.
Jag gr av p Avenyn.
Poseidon har ingen skalle, blodfrgen r ny.
Det r ett stort hl i Konstmuset.
Mnniskor skriker verallt.
Jag tar p mig min mssa fr det brjar bli kallt.
Det blder frn min mage, jag lgger p en servett.
Sen kurrar det lite hungrigt, klockan har nstan blivit ett.
ter min banan som frrtt, gr mot McDonalds.
Hoppas att det inte ocks blivit snderbombat.

(Chorus)

Alla jag knner r dda, jag hade verkligen behvt fika.
Alla jag knner r dda, jag hade verkligen behvt skrika.
Alla jag knner r dda, det r fem samtal fre.
Fyra samtal fre.
Tre, tv, ett, noll!

Det faller smulor frn min mun och bomber ver staden.
Jag tror min lgenhet r borta vid det hr laget.
Msarna r galna, hackar gon som onda gamar.
De hemlsa s tysta i ett eget hrn och kramas.
Jag saknar min mamma och undrar om hon lever.
Hisingen r bortsprngt s jag tror inte hon gr det.
Backa str i brand och hela innerstan r bombad.
Jag ngrar att jag gick upp idag, jag skulle somnat om.
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