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    BEHOV
    [Text - / Musik - C Melkersson]
    -1984

    Stora pampar med skickliga reklam män
    och en känd advokat som bäste vän
    Har skapat ett behov som aldrig får ett stopp
    förens den dag jag slutligen lägger upp

    Det senaste på beachen är att visa mer av baken
    för dom tjänar inga pengar om du går helt naken
    Igår var du vågad utan överdel
    i morgon vilken tönt ha,ha helt fel

    Behov,behov
    samma sak om och om igen
    Behov,behov
    behoven är din bäste vän

    Har du sett den nya forden,vilken jävla läcker bil
    i usa är det en volvo som har samma stil
    Roger Moore har en sån och han säger att den är bra
    honom tror jag på så en sån skall jag ha
    Slav under viljor slav under tvång
    det enda som är mitt det är min sång
    Men vill det sig illa så tar dom även den
    tjänar hundratusen och jag tio spänn
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RIV ALLA MURAR
Text - C Melkersson / Musik - Å Noring
-1984

En desorienterad liten snubbe
Med sån mundiarre
Sitter där och gnuar
Om att allt ska vara som det är
Han tål inte att någon
Vill leva ett eget liv
Han vill att majoriteten
Skall vara konservativ

Om majoriteten gör något sjukt
Så kallas det normalt
Saken blir inte bättre om den är global
Bocka och vara artig
Ifrågasätt ingenting
Men du mår ju inte bra
När allt kommer omkring

Våga kritisera,
Ja just du
Riv alla murar,
För guds skull gör det nu

När du blir äldre
Skall du ha fru och barn
Försörja familjen
Och var stora karln
Då är du ur leken,
Då är du passe`
Du orkar inte bry dig,
Du bara fl yter med
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BOLLKONTROLL
Text - / Musik - C Melkersson
-1984

Dom fi ck det till låns
dom fi ck det av oss
för att skydda oss mot vad
Mot oss själva förstås

Maximal ordning maximal kontroll
det pågår en fotbollsmatch och vi är deras boll

Men var i spelet är målet
intressena har dragit kniv
men var i spelet är målet
är profi t viktigare än liv

Var fi nns glädje harmoni och sång
vilket jag hoppas få höra någon gång
här fi nns det glädje jaja men
men den ägs av dom och den kostar cirka hundra spänn

Men om du kommer hit
och vräker ur dej en djävla massa skit
då skall jag tala om för dig
att då är du inte längre välkommen hit
Men om du sliter dig
ur nätet som fått dig på spänn
då skall du för alltid vara
min vän

Ja men jag mår ju bra
jag knullar bruden vareviga dag
man jag får betala jag är inte fri
och det är inget annat än ett statligt horeri
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