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Nr du ligger vaken tnder av ifrn lyckligt gift
Blt i svett av vad du sett som ditt livs bedrift
Med ett livstilsmagasin som din heliga skrift
Gick du vilse nnstans 
Hamna ur balans
Du nga p och tog fr sant att inga andra vgar fanns
Det ngrar du och hoppas p en andra chans
Och 47 veckors ngest gr dig tom och svag
Fast du skildras s stark i vart reklaminslag
Och kring ditt frukostbord syns inga leenden till
Fast du gjort allt som du kan fr att f det som dom vill
Som s ska vara bra, s som det ska vara
Du lngtar efter lyckan men gr ingen djvel glad
Det dom sa var ditt hem det ser du aldrig till
Fr du slutar sllan kneget fre fem
Stress och jkt igen, blev s knckt min vn
Sex var lnge sen, tv:n r din enda vn
Och dr matas du med bilder av dom som pallar med
Reser lite mer
Jobbar lite mer
Hnger hemma lite mer
Och hller fest fr lite fler
Lyckligt lottade och ler i stadens finare kvarter
Men en vanlig lneslav ser mest inkassokrav
Stressar hem frn jobbet fr att hinna slappna av
Det r ngot skumt med det hr
Fr du pallar aldrig leva som dom dr

Hon r fokuserad men frustrerad
Knslomssigt ruinerad
Renskrubbad
Avtrubbad och helt alginerad
Dr finns Zoloft och Immigran mot sorg och migrn
Dr finns parfym mot hennes doft
Mot hennes krmpor finns en krm
Hennes livslnga ansvar ver dlja sina r
Skapar ngest infr mat p hennes armar finns det sr
Tiden gr men hennes lngtan efter lycka den bestr
Vill grna hitta krlek men vet inte om det gr
Fr hennes tiden r fr liten, hennes budget fr sliten
Med en tva p sdern med ett magsr som blder
Hennes byxa, fr tajt
Trots att hon ter light
Vgar aldrig ge inviter fr hon har fr tjocka lr
Om jag skter mina kort rtt
Om jag satsar cash p rtt hst
Om jag bara kunde vinna
Om jag bara kunde hinna motionera den dr milen
Bara hade den dr bilen
Skulle allting bli s bra d skulle livet bli en fest
Om bara lnen blivit hg
Om jag varit mindre trg
Om bara nsan vore rak
Jag hade lite mindre bak
Skulle jag kunna le som dom andra
Dansa som dom andra
Se ut som dom andra och kanske knna samma sak

Den vrlden tycks smyckas av framgng och lycka
Jag ser inga frtryckta
Bara hnryckta flykt frryckta i ett mrker utan lycka se
Den vrlden tycks krysta utan lust men med lysta stor
Vissa surrogat r vi tystade r vi folk
Sett i samma djvla tjat om och om igen



Knn igen

Stng ditt magasin
ppna ditt sinne fr nog har du vl frsttt
Att deras falska grin allt de sger ska vara inne
Bara br bli ett minne blott
Fr vi ska vl inte hyckla
Om att allt mts med sjuka mtt
Om man kan kpa sig sin lycka
vad r vrt inre d fr ngot?

Du kpte allt det dr fr att slippa vara ensam
Ensam blev man
Ensam r man
Ensami ledan
Frn mndag till fredag
r man lmnad i sticket
Svrt att fatta vinken
Vad som fick dig att falla
Alla andra tycks ju palla
Lyckliga, snygga enligt klyshor och mallar
Lyckliga, balla ror pojektet i land
Kan allt du inte kan och fixar allt det dr
Du aldrig lyckas med
S ltt att ryckas med
Frska bli som dom och drmed tryckas ned
Frtryckta ser nnting dom aldrig kan bli
Vi blir som det dom ser
Och drfr handlar dom med oss
Och hamnar man fel
Och har gtt vilse nnstans
Vilsen sjl frsatt i trans ser sin chans p distans
Och mannen det r ltt att tappa tron
Nr de lyckliga tycks leva i en annan dimension

Tror du p fullaste allvar att svaret finns utanfr dig sjlv?
Nr alla rster tystnat
Nr du smetats med all skit
Tror du p fullaste allvar att vgen till lyckan finns dr?
Utanfr dig sjlv

Vid massiva uppvigglande lgner
Sluta lyssna och le
Levande och gende
Kan du inte se att dom grter leende?
Att dom lever dende?
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