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Jag ligger här som en strandad val 
 i min gröna soffa i velour. 
Det är en helt vanlig dag, en dag framför tv:n,  
med reality och dålig glamour. 
 
Men så plötsligt är han där, på tv,  
en riktig renlevnadsatlet. 
Han tränar 10 gånger i veckan, käkar krill 
och går på low carbo diet. 
Han säger att alkohol och rök är helt passé,  
det är bara att sluta med. 
Jag ser ner,  
på min sumo-liknande-kropp och tänker. 
 
Jag skulle vara mer som du 
Jag skulle vara mer som du. 
Jag skulle gå på gym,  
Jag skulle komma i form. 
Jag skulle vara mer som du. 
 
Snart är det middag, jag beställer en pizza 
Och ringer Paolo för han vet var jag bor,  
och han går in med skor 
och levererar direkt, 
till min gröna soffa i velour. 
 
 



 
 
Men då ser jag han, på tv, en riktig idealist. 
Han sa upp sitt välbetalda jobb  
för att bli allt-möjligt-aktivist. 
Han säger att vi måste agera nu  
för att rädda moder jord,  
Från miljöförstöring, fattigdom och folkmord. 
Och här ligger jag,  
som stöpt i betong och tänker. 
 
Jag skulle vara mer som du 
Jag skulle vara mer som du. 
Jag skulle engagera mig, jag skulle evakuera mig, 
från min gröna soffa i velour. 
 
Jag skulle vara mer som du. 
Jag skulle vara mer som du. 
Jag skulle ge mer stöd, 
till folk som är i nöd. 
Jag skulle vara mer som du. 
 
Jag lever ett enkelt liv.  
Jag behöver inte så mycket.  
Och jag skiter om 
det inte faller i andras tycka. 
Varför skall du perfekta människa  
kräva något av mig,  
när jag inte kräver ett skit av dig. 
 
 



 
Så jag sitter nog här i min nedsuttna soffa  
och öppnar en chipspåse till.  
Och fortsätter att zappa mellan dåliga serier. 
Det är ju precis det här jag vill!  
 
Jag kommer aldrig kunna bli som du. 
Jag kommer aldrig kunna bli som du. 
Jag sitter hellre här framför tv:n glor, 
än att gå i dina fina skor. 
 
Jag kommer aldrig kunna bli som du. 
Jag kommer aldrig kunna bli som du. 
Men det är inte mitt fel,  
men passionerad amor,  
till min sköna gröna soffa i velour. 
 
Nej det är inte mitt fel,  
men passionerad amor. 
till min gröna soffa i velour. 


