
Vakternas skräck
Mina ögon som två dumma stenar
Min käft full av amalgam
Alla tårar vi inte gråter
Sipprar ut
Sipprar ut
Sipprar ut
Ur mitt läckande könsorgan

Jag vill inte gå hem
Jag vill inte gå hem riktigt än
För jag dricker black minttu
Jag dricker black minttu
Och jag blir hellre vakternas skräck

Rökring
Du säger att jag sjunkit jävligt lågt
Att jag fortsätter att gräva där jag står
Att allt jag tror på 
försvinner som en rökring när jag är full

Du säger att jag är ett äckel fast jag är bäst
Å när jag gör mig fin i spegeln ska du hålla käft
För dina drömmar dom angår inte mig
Och all din tomhet är din
Är din
Är din

Du säger att allt jag rör vid blir till skit
Att jag bara äter pizza, onanerar och dricker sprit
Att du vill leva livet
Att du vill leva livet
Att du vill leva livet
Att du vill leva livet

Barnpsyk (Missfallshambo)
Du tog min pizza
Och strök tårarna från min svullna och glansiga kind
Du sa vi drar till barnpsyk och super
Jag rökte en röd escort utan filter när jag var med barn 
Nu drar jag till barnpsyk varje dag och tänker på

Att livet är kort
Livet är kort
Livet är kort
När man har roligt
Hahaha (Take it away Ronken)

Bye bye baby

Vakter – Jävla svin
Vakter – Jävla svin
Vakter – Två mot en
Vakter – Fega as

Vakter – Fula grisar
Vakter – Satans kukar
Vakter – Dom ska dö

Ge fan i mig vaktjävel och släpp min arm
Öppna din käft vaktjävel nu tömmer jag min tarm
En dag ska dom få ge sig, ja röda mattan ska fram
Dörrsluskarna ska få böja sig för mitt namn

Vårdkärring
Jag vet ingenting, ingenting, ingenting om guld
Allt är bara människoskit som glimmar
Vårdkärringtårar
Vårdkärring – år

Dom säger jag drivs av nåt jävla engagemang
Men det enda som brinner är lönen i min hand
I min jävla hand
Min vårdkärringhand

Men jag ska unna mig nåt extra i natt
Så dra ut min stol 
En vårdkärring försvinner in i dimman

Mitt liv är skit
Va fan mitt liv är skit
Ahh mitt liv är skit, skit!

Ska man behöva öppna en starköl för att solen ska börja skina?
Ska man behöva ta sig en jävel för att kunna va som folk?
Ska man behöva öppna en starköl för att livet ska bli värt att leva?
Ska man behöva ta sig en jävel för att bara orka med?

Fy fan vad jag är snygg
Ahh så jävla snygg och smal
Fy fan vilket jävla kap jag är
För jag har lägenhet och sprit och pattar

Förlåt mig
Det finns ingen som kan glömma dig som jag gör när jag super
Förlåt mig
Det finns ingen som kan psyka dig som jag gör när jag super
Förlåt mig

Förlåt mig
Men det finns ingen annan som jag
Förlåt mig
Å sen när vi vaknar nästa dag
Ska du titta på mig som vanligt

Det finns ingen som kan hata dig som jag gör när jag super
Förlåt mig
Det finns ingen som kan som kan sörja oss som jag gör när jag super
Förlåt mig

Förlåt mig
Din kärlek är gränslös för mig
Förlåt mig 
Dom kallar mig hopplös
Jag är din tjej
Å du ska titta på mig som vanligt nästa dag
Som vanligt

Ensamseglaren
Du tror att du kan supa – uppe ensam kvar
Du tror mitt hus är ditt hus – uppe ensam kvar
Du tror du är min kompis – uppe ensam kvar
Men jag tycker inte om dig

När jag sitter uppe ensam kvar
När det bara är jag själv och lilla jag
Vi har det så bra vi har det så bra
Jag själv och lilla jag

Du tror att du kan ge mig nåt – uppe ensam kvar
Men jag har allt som jag vill ha – uppe ensam kvar
Du säger att du älskar mig – uppe ensam kvar
Men jag vill inte ha dig

Du kan kalla mig va fan du vill 
För det är jag som är Ensamseglaren
Fyllekärring låtsasalkoholist 
Men det är jag som är din enda vän
Spegel, spegel, spegel på väggen där 
Säg mig vem som fullast i staden är?
Spegel, spegel, spegel på väggen där  
Säg mig vem som tuffast i Sverige är?

Ensamseglaren

Pulla
Jag drömmer varje natt
Om karlar som jag tatt
Att jag var smal och inte fet
Med en fitta som en stek

Och jag ligger här och tänker
Och pullar så det stänker 
Men allt var ju bara en dröm
Fy fan vad jag är dum

Släng bort idealen och strunta i moralen
Och pulla när du känner för det
Alla gör det
Alla gör det

Pissa på din grav
Jag som trodde jag kände dig
Jag som trodde jag visste vem du var
Jag som trodde jag kände dig
Jag som trodde att det var du och jag

På din begravning känner ingen dig
På din begravning kommer det bara främlingar

Allt du gjorde och allt du sa
Det kommer aldrig någonsin mera att bli bra
Och efter all den skiten du sa
Så ska jag fan i mig pissa på din grav

På din begravning känner ingen dig
På din begravning kommer det bara främlingar
På din begravning klappar alla händerna
På din begravning är vi alla bjudna
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