
Ola Magnell, Min H
Min hst har blivit sjuk, min mamma gr p fenedrin
Min pappa har lst in mej i sin slttermaskin
Kapten och Kalle sme'n har supit till och str vid grdsgrn och svr
Dom kallar varann &quot;Ni tlp&quot; och &quot;du din feta militr&quot;

Storebror r sne fr att mamma faller i grt
Lillebror r sne fr att ingen lyssnar p hans lt
Alla babblar ven om en och annan rkar hlla kft
Dom verkar va i trngande behov av en psykoterapeut

En gng var du en god och glad och gullig, ball och stollig bohem
Det har blivit lge till och med fr dej att fejsa dina problem

Jag gr omkring i stan som en levande fossil
Och tnder snett p soundet frn varenda buss och bil
Jag trnger undan min trar, trnger undan mina invektiv
Vad tjnar det till, vad r det fr mening med mitt liv

Jag har ingen teori och ingen ideologi
Jag vet ingenting om krlek, ingenting om poesi
Allt jag kan kraxa fram r en och annan mossig schablon
Om att jag r aggressivitet och frid i en och samma person

Jag vill kasta loss och segla till ett skr dr jag kan kasta ankar
Jag vill sklja bort min paranoja, drnka alla snea tankar

Sen vill jag smlla av och ligga dr och spana i det bl
Planka alla balla tnkare som jag kan komma p
Det r ingenting srskilt med det, skrev till exempel Ferlin
Honom ska vi sno av, det verkar som han funnit melodin

Bob Dylan r p bettet och Cornelis r sne
Till och med Harry Truman brjar gra succ
(i USA) och Bosse Setterlind, han r s hip, han r s bra
Men det r synd om mnskorna som redan gamle Strindberg sa

Ingen vill betraktas som en nolla, alla mste ta chansen
Vissa kor blir heliga, andra sls ut i konkurrensen  dom tar ambulansen

Herr von Oben kvver alla med ett gldande frakt
Alla kommer nr han kallar, alla minns vad han har sagt
Utom han sjlv, flytta stenen, jag har klaustrofobi
Det r inte helt cool att bryta samman i vr demokrati

Alla sker frid i sjlen, alla sker mor och far
Drom vittnar hysterin hos alla och envar
Det r drfr som han skriker, tnker ni, men det r bara som ni tror
Jag skriker fr att jag vill bli beundrad och bermd och stor

ver kern ker kar-ke i en gammal skraltig traktor
I fonden byggs en jttelik, ja monstrus reaktor  en osker faktor

Fast du rker psyko-braj och fast du super som ett svin
r det inte drfr himlen frgas grn och gredelin
Dom gycklar med vr jord och vra liv, jag lovar och svr
S sant jag r neurotiker och Synnergren en pundig militr

Min mrr har blivit sjuk, min mamma gr p fenedrin
Min pappa har lst in mej i sin slttermaskin
Det r ingen vacker vrld men det rkar vara s det ser ut
Men du, du mrker inte ens nr det brinner i din egen knut
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