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Ring mig när du har rätt i sak  

och så snart du har rätt i sak  

så får du ta det lugnt med den nya tidens smak  

och jag vill att du har rätt i sak  

och jag vill att du håller en saklig ton  

och visar respekt för andra  

              och  

    tredje gången  

kungöres tredje person singular  

maskulinum och femininum  

singular och plural  

och jag tror på honom som kom ut ur Egyptens land  

och jag tror på honom som kom ut ur garderoben  

och jag tror på delad vårdnad  

och jag tror på grund av att jag tror  

och jag vet inte vad som händer när man går bort  

och jag vet inte vad som händer här och nu  

och jag vet inte vad som händer med mig  

och jag vet inte hur det funkar det här med vit makt  

och jag vet inte ens vad det blir till middag idag  

    och imorgon. 
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Åk inte längre än att jag kan se vad du har på dig  

        för jag vill veta var rättvisan är  

och jag vill veta vad som gäller för framtida    

               generationer  

och jag vill veta hur länge jag ska försöka sova  

trots att det inte går  

och jag vill veta vad som händer nu  

och jag vill veta vad som ska göras för att  

göra något åt saken  

och jag vill veta vilka som ska göra något åt saken  

och jag vill veta hur man ska göra något åt saken  

och jag vill veta om man är en garanti för  

framtida avkastning  

och jag vill veta allt som man inte vill veta  

och jag vet inte men jag vet  

och jag vet inte men jag vet att ni inte vill göra  

något åt saken  

så vi får väl försöka hitta andra vägar  

och så vidare  

och så vidare och så vidare. 

 

 

 

 

 




