
Ola Magnell, Straggel Och Strul
Jag har tjackat en zebra, jag har slaktat min hst
Och vill inte lngre g p lokal eller fest
Jag har krossat min katarr och slsat bort min talang
Och jag har sttt mej med varenda existerande falang
Men det kvittar, jag vill nd inte ha nn position
Att frsvara  Jag har slppt varenda ryss ver bron

Hej h  Hng p
Dags att vila ditt pall
Frn alla bombanfall
Lev loj bad boy
Har man inte inihelvete kul
Blir det straggel och strul

Jag har slngt igen min drr, jag har gjort skandal
Och haft samvetskval i nitti dar i varje kvartal
Jag har traskat i trsket mellan flopp och succ
Och blivit akterseglad p vareviga turn
S nu tnker jag vl inte lngre gra mej till
Jag vet hur valserna gr och jag vet vad jag vill

Hej h  Hng p
Dags att vila ditt pall
Frn alla bombanfall
Lev loj bad boy
Har man inte inihelvete kul
Blir det straggel och strul

Jag har tappat mitt flyt och stampat snder min takt
Jag kan aldrig minnas ngot av vad ngon har sagt
Med undantag av alla ofrrtter givetvis
Jag kan varenda fint, jag minns varenda polis
Men nr jag tnker &quot;Aha  jag mnar sja nnting!&quot;
Trycker Pavlov p en knapp och d s sjer'e &quot;pling&quot;

Hej h  Hng p
Dags att vila ditt pall
Frn alla bombanfall
Lev loj bad boy
Har man inte inihelvete kul
Blir det straggel och strul

Pelle Punk han matar in en flummig videokassett
Och tnder omedelbart en preparerad cigarrett
Han exekverar i interna Kalle Sndare-skmt
Och vem som vet bst har pappa Pelle bestmt
Han tjafsar och glfser p beskftigaste stt
Men kan inte ens citera Kalle Sndare rtt

A kom loss big boss
Ja kom och vila ditt pall
Frn alla bombanfall
Fly holk  fy smolk
Om man bara tnker p att ha kul
D blir det straggel och strul

Och syster Seris, hon som rotar i sin sjl
Har tagit svre Sven till sin riddare och trl
Tillsammans kan dom trassla till dom enklaste begrepp
Och man sliter i sitt hr och man biter i sin lpp
Nr dom jmrar sej i stmmor i sin intvnda skans
Lika barn blir ibland en mesallians

Hej h  Hng p



Men lt oss g frbi
Om hon r humorfri
Agg agg  Tagg tagg
Vi ska sno're p din skuld, min vn
S du blir huld igen
Blir det straggel och strul

Och med tretti telefoner p sitt gulliga kontor
Sitter Goagull frn Gullago och vssar sina klor
Hon kramar alla fr hon r s gullego och fin
Stressar gr hon bara med sin gulligaste min
Men r du skitfrbannad, ja d fr du en kram
Av denna dam tills du r neutraliserad och tam

Slpp ls big ts
Det r alltid en trst
Att slippa hra din rst
Smart ljug  Klart slug
Om hon fr din adress
Blir det strul
Straggel och stress

Och bullan rullar p mot dimmiga ml
Dr ungarna skanderar efter rets idol
Namnet p vrt gng r inte lngre s hett
Stmningen r hemlig och snacket r snett
Vi stuvar in oss efter giget fr en maratonetapp
nnu en smnls natt  och nnu en hang up

Hej h  Hng p
Dags att vila ditt pall
Frn alla bombanfall
Lev loj bad boy
Har man inte inihelvete kul

Korken r ur och bazookan r tnd
Jag knner mej utfryst, jag knner mej brnd
Fr en klunk av Pelle Punk som r broderlig tvrt
Mona Lisa ler som alltid vint och introvert
Och en och annan brjar lta som en martyr
Nr Goagull planerar och nr stlarna styr

Hej h  Hng p
Men varfr r du s tyst
Om det nu inte r juste
Kool boy  Lev loj
Men om du bara r noga med ditt
D blir vi aldrig kvitt

Vi kastas ver kartan mnga lnga trnga mil
Som om Gluff-Gluff hade kastat pil med vr bil
Degen gr direkt till mas och mat och motell
Och en och annan dram fr att hlla sej snll
Nr solen sticker in och motorn sjer hack
Soppatorsk  tta mil till nsta dieselmack

Hej h  Hng p
Vi r en trasig flock
Som lirar folkparksrock
Fly folk  Fly holk
St p s lnge det br
Och snacka skit om dom som inte r hr

Jag, jag spillde min mjlk men ste p likafullt
Tills jag satte mej i knt p en knasig katapult



Nu undrar du hur jag kan komma hr och ta mej ton
Som inte ens r med i en organisation

Och hur man verlever utan att man sljer sin sjl
Ja, inte r det nn risk fr att man svlter ihjl

Hej h  Hng p
Det blir en annan fason
I nsta inkarnation
S lev loj bad boy
Men om du bara tnker p att ha kul
D blir det straggel och strul
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