
        
Vi är fria               -Jens Andersson
   
 
Jag vaknar sur och trött  
ont i ryggen, förbannad över denna  
så kallade kvalitetssäng, 
men vad är det för poäng  
att köpa bästa sort  
när det livsviktiga kaffet är slut  
och brödet är så jäkla torrt. 
 
Det är måndagsmorgon,  
klockan är 6  
och jag springer till bussen  
i irriterande regn, 
som alltid hittar vägen ner  
i mina slitna kontorskor,  
och väl framme med hjärtat i halsgropen  
så tränger sig en kärring förbi i kön. 
Jag missar bussen igen!  
Och jag svär över förlusten,  
5 minuter av min värdefulla tid. 
  
Då ser jag en man,  
på framsidan av tidningen. 
Det har visst hänt nått  
hemskt där han bor. 
Han går och letar i spillrorna av sitt hem  
efter sin syster far och mor. 
 



 
 
 
 
Men du och jag, vi är fria,  
vi kan göra som vi vill,  
jobba dygnet runt  
eller bara sitta still. 
Och få pengar från en snäll stat,  
när du är sjuk eller lite lat. 
 
Fria, vi har pengar i överflöd,  
gratis studier, psykologisk stöd. 
När vi går in i en depression,  
för att vi inte kan välja  
om vi skall ha en gasspis eller en med induktion. 
 
Här kommer bussen,  
sen som vanligt  
och jag pressar mig in  
ibland stressade folk  
som kommer allt för nära.  
Jag ser ner och låtsas tänka på nått viktigt. 
 
Och den där  
spännisen där  
han stinker av billig perfym, 
Jag tror jag måste spy  
och lättar på min Hennes och Mauritz kostym. 
 
 
 



 
 
Är vi inte framme snart? 
vill jag skrika som ett otåligt barn. 
Släpp mig ut från den här boskapsvagnen! 
Och när dörrarna öppnas  
så väller vi ut  
som ilskna bin  
som letar efter något sött,  
ännu sötare än det vi redan har. 
  
Då ser jag en man, på framsidan av tidningen. 
Det är visst krig i landet där han bor. 
Han har hat i blicken han är ute efter hämnd på sin dräpta 
far och bror. 
 
Jag stannar upp, släpper min väska. 
Hör inte längre folket som just rusade förbi. 
Jag ser upp mot den gråa himmelen  
och ler brett och tänker. 
Du Jens, fy fan va bra vi har det. 
 
Vi är fria, vi kan göra som vi vill,  
jobba dygnet runt eller bara sitta still 
Och få pengar från en snäll stat,  
när du är sjuk eller lite lat. 
 
Fria, vi har pengar i överflöd,  
gratis studier, psykologisk stöd. 
När vi går in i en depression.  
 
 



 
Det är tisdagsmorgon,  
klockan är 6  
och jag springer till bussen  
i irriterande slask, 
som alltid hittar vägen ner  
i mina slitna kontorskor,  
men så saktar jag ner... 
 
Är det verkligen så här jag vill ha det? 

 

 


