
Jag har bara bestämt mig      -Jens Andersson 
 
 
Hade du tatt mig om jag var en bonde 
med skitiga händer och flottigt hår? 
Hade du tatt mig om jag var en enkel arbetskarl 
utan fina ord och ett svakt inkomstår? 
 
Hade du tatt mig om jag var en ilsken kommunist, 
eller en skåpsdrickande fasist? 
Hade du tatt mig om du visste  
om mina mörka sidor 
och att min själ ar ganska så trist? 
 
Mmmm, men det ar annorlunda för mig, 
för jag har bara bestämt mig för dig. 
 
För det är du du du du....för det är du du du du  
som jag vill ha här vi min sida. 
Ja, det är du du du du du du du.  
Det är så enkelt som så där. 
Jag har bara bestämt mig. 
 
Hade du tatt mig om jag var en muslim, 
som käkar halal och ville ha et barn 
 som heter Schadeem? 
Hade du tatt mig om jag inte var  
en högutbildad Svensson,  
som de flesta nuförtiden är?   
 
  
 



Mmmm men det ar annorlunda för mig, 
för jag har bara bestämt mig för dig. 
 
För det är du du du du....för det är du du du du  
som jag vill ha här,  vid min sida. 
Ja, det är du du du du du du du.  
Det är så enkelt som så här. 
Jag har bara bestämt mig. 
 
Först så tänkte jag för att var säker  
på att jag fick den som var bäst. 
Det var nog säkrast att göra  
ett litet kvalitetstest. 
Några kroppsliga mått på välutvalda ställen, 
kanske en gentest om det förfall sig så  
att du blev på smällen. 
 
Blodtryck och puls, 
Det är ju det minsta man kan begära, 
Gärna röntgen, CT, spirometri  
om man får besvära. 
Sen en invecklad personlighetstest, 
så att man vet vem du är, 
men nu är du här, vid min sida 
utan kravmärkning, bisiktning eller protokoll,  
men det betyder noll för mig. 
 
För det är du du du du....för det är du du du du  
som jag vill ha här,  vid min sida 
Ja, det är du du du du du du du.  
Det är så enkelt som så där.  
 
Jag har bara bestämt mig. 


