
Navid Modiri & Gudarna, Fri Fot
lskling se din man han r lagls nu
Sover med ett gat ppet i olika hus
fri frn kalla bojor i stl
men priset var hgt min vn
Nu hrs det ngot ovsen utifrn (det hrs ngot ovsen)
De r hr igen

Jag r p fri fot springer mellan hghus och ng
helikoptrar flyger ver mig men det hr r min terrng
hukar vid varje buske spejar ser jag nt s springer jag
vidare och vidare s lnge tiden finns s hinner jag

Mina tumavtryck skar jag bort och frgade mitt hr
brnde alla id-handlingar rjde undan alla spr
Fr de tag i minsta hudflik r det krt fr min del
jag str anklagad fr mord mitt liv str p spel

Jag r p fri fot
undan tal och besvr
Jag r p
fri fot
frn polis och militr
Jag r p fri fot
jag har fartvind i hret
r pfrifot
Jag tog det sista tget

De ringer till min pappa frgar honom &quot;Var r din son?&quot;
De ringer till min morsas mobiltelefon
Det finns bilder p mig verallt i min hemstad
Nn begick ett brott men det var inte jag

Frn Gteborg till Stockholm och vidare upp till Karlstad
kors och tvrs genom landet Nssj Vxj Kalmar Avesta
Ner till Malm igen och vidare upp till Bohus
De har jagat mig rtt lnge men det ser inte ljust ut

Med hundar och med lyktor gick de skallgng i mitt kvarter
mina grannar drog ner persiennerna affrerna stngde ner
De har hllt p i flera veckor i strck men de har inte trttnat
snart fr de skicka en skallgng till fr att hitta den frsta

Snlla konstapeln anklagan r falsk
Jag gjorde ingenting Jag gjorde inget alls
Mina ben r trtta Jag har skgg ner till brstet
Har sprungit hela vren jag kan fan springa hela hsten

Jag r p fri fot
undan tal och besvr
Jag r p
fri fot
frn polis och militr
Jag r p fri fot
jag har fartvind i hret
r pfrifot
Jag tog det sista tget

Hlsa min lskling att riva snder alla bilder och kort
Hlsa min mamma att byta efternamn och ort fort
Hlsa min pappa att jag sa sanningen
Hlsa mina vnner och tacka fr bilden i tidningen

Hlsa mina barndomskvarter jag lr aldrig f se dom mer
Hlsa de jag knner att inte skicka fler brev



Hlsa statsministern Kalla hem dina hundar
Hlsa alla p fri fot att de ska fortstta sjunga

Jag r p fri fot
undan tal och besvr
Jag r p
fri fot
frn polis och militr
Jag r p fri fot
jag har fartvind i hret
r pfrifot
Jag tog det sista tget
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