
Ola Magnell, Min Nye Magister
Du talar om frtrycket
Men du sjlv r s auktoritr
Nr du mstrar mej med ett nyligen vckt intellekt
Nr Torbjrn gjorde rycket
Och vinden blev reaktionr
Skildes vn efter vn med sekt efter sekt

Vi stod med knutna nvar
Nr dden var ond och brd
I jeans och rock frn nn gammal camp uniform
Nu str jag vill och naken
Utan en rd liten trd
I sol och stiltje, regn och blst och sn och storm

Och allt som hnder lr mej ngot, tnker jag s kavat
Nr jag r ensam med mej sjlv och goofar i min lya
Nog mste vi vl riva ner det gamla, kre kamrat
S att det blir plats att brja bygga upp det nya

Du kan en massa dogmer
Och parollen i din musik
r s fenomenalt radikalt svart eller vit
Du ger en briljant frklaring
P historiens dialektik
Med ett vokabulr som gr hem i systemets elit

Och du sjer att mina snger
Saknar en rak analys
Och bannar mej fr bristen p alternativ
Nr jag r stckt av nger
Och knner mej knckt och konfys
r du s klok och frdomsfri och progressiv

Men allt som hnder lr mej ngot, tnker jag s kavat
Nr jag blir helt privat och repar mod i min lya
Nog mste vi vl riva ner det gamla, kre kamrat
Fr att f en chans att brja bygga upp det nya

Du kan varenda lsning
Du vet varenda svar
Och talar om dej sjlv som den sanne marxisten
Du lter lika sker
Som en gng gamle far
Och lika rigid som min gamle magister

Du str dr med din fana
Som en pater med sin stav
Och mssar fr en frsamling som redan r frlst
 Tillsammans fr vi styrka
Bakom appeller och krav
Men det begriper vilken profitr som helst

Fr allt som hnt har lrt dom ngot, eller hur kamrat
Men nr jag lmnat tanken och lugnet i min lya
r jag dubbelt tom och tyst och vilsen i kvadrat
Fr skiten sitter lika hrt under klder som r nya
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