Ola Magnell, Alla H?ller Masken
Falken kretsar hgt i skyn
Som ett lfte fr min syn
ver tta, rta block och gr arkader
Men han strtar strax i dyn
I den bullersjuka byn
Blir vingklippt och dr av frihetsspader
I brten str en gammal plog
I regn i rester av en skog
Torftigt dold av maktens torftiga vandaler
Magdalena blundar nog
Det var lngesen hon log
Eller nndes reagera fr skandaler
Alla gr och hller masken, jag hller mej fr grt
Som det anstr en stor och stark person
Men om det r sant att du och jag ror i samma bt
Har den sanningen sin modifikation
Jag ser en strikt och stram
Vlanpassad dam
Vnta p sin man i fina bilen
Magdalena fr en tam
Avskedskyss och kram
Medan &quot;Jennie Jennie&quot; dnar i ventilen
Jag ser en fga glamours
Liten lessen ts
Hasta in i hissen i min bunker
Dr str jag och r nervs
Fr att vajern verkar ls
Och vi ser i golvet medan hissen sjunker
Alla str och hller masken, jag hller mej fr skratt
Det frvntas av en vrdig person
Men om det r sant att du r hermelin och jag r katt
Har den sanningen sin modifikation
Nr ditt liv har sttt i blom
Nr du somnat full och from
Eller vaknat tung och tom och tappat plomber
Har nn annan ftt sin dom
Bakom portar, ls och bom
Eller skjutits eller sprngts av splitterbomber
Regnet blandas upp med sn
Natten faller sakta p
Du har slutit dina gonlocks kulisser
Och drar ner en drmrid
I en bullerskyddad vr
Och frsonar dej med hat och kompromisser
Men nr alla kastat masken och har brjat hjlpas t
Behvs ingen stor och stark person
Och att du sen ska fatta att vi rott i samma bt
r en sanning utan modifikation

Ola Magnell - Alla H?ller Masken w Teksciory.pl

