
Ärade vänner! Som alla vet ligger det i allas intresse att konservera alla dessa gamla värderingar som odlats 
i panikens och i den elakartades namn. 1978 insåg en man allt detta, han reste sig, satte sig, för att aldrig resa
 sig mer. Att förkläda sig, ikläda sig rollen, har alltid varit ett alternativ. Detta eviga jagande efter att skapa 
karriärer. Kopulerandet och det eviga ryggdunkandets politik. Att enbart våga öppna sin käft då inkasseringen 
ligger runt hörnet. Alltmedan självföraktet stiger för att till slut förkväva den sista spillra av stolthet som en 
gång fanns. Vissa emigrerar, andra skaffar sig ett arbete där värdelösheten låter en stämpla in och ut intill 
tidens ände. Några ger sig rakt ut i den nordiska kalla natten för att aldrig höras igen. Alla dessa föraktar vi tidens ände. Några ger sig rakt ut i den nordiska kalla natten för att aldrig höras igen. Alla dessa föraktar vi 
utan förbehåll. Vi pissar inte bara på era pannor, vi är pisset som ni slickar i er, var än ni befinner er, må det 
vara en rastplats eller arbetsplats. 
 
Vi beslöt oss för att enbart gott är nog. Att vada genom ett hav av illegala substanser, alltmedan remmen 
från gasmasken enbart skär djupare och djupare in i våra dammiga halsar. Då pilsner ej längre är föraktad 
poesi, när livlinan väl har brustit, låter vi vår smutsgula urin dränka er, utan förbehåll.  
En livstid av goda föresatser, gödslad med likriktningen som den enda sanna vägen. Eskapaderna och En livstid av goda föresatser, gödslad med likriktningen som den enda sanna vägen. Eskapaderna och 
skärmytslingarna har varit många, mer än vad vi egentligen vill minnas.  
Likt den lortige lille tattaren som förtvinar i sina allt för trånga byxor.  
Av finaste gabardin, alltmer utsiktslöst, sliter han för att någon gång bli ihågkommen.  
Alltmedan vår mardrömsmarsch, enbart är ett spel, för de fördömda gallerierna. 
 
Att skapa musik har aldrig varit en vision. Enbart en kuliss, för att maskera det egentliga syftet -Att ligga med 
invandrare. Att smeka mannen från Iran, att kurtisera kebabens urfader.  invandrare. Att smeka mannen från Iran, att kurtisera kebabens urfader.  
Likt en modern Hermann Göring, svettig, överviktig och med en enda tanke - flygvapnet! 
 
We got the first man on the moon, limping like a lunatic offering you a cocktail in your hot tub!  
The Ligga med Invandrare E.P - Brought to you with questionable intentions and no ambition by 
the värdelösa haschbolaget Third Reichords..

Vocals: Well Done (44 years of Chaos) 
Drums: The Strawberry Shield (Anti-Cimex, Troublemakers, Driller Killer) missing on picture 
Speed Guitar: Stavros Rossignol (Genocide SS, Nasum,  The Accidents) 
Greed Guitar: The Ticking Torso (Charisma Chaos, The Accidents)  
Bas, fiol & flöjt: 4-Pack (A really Big Twin) 
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