Ola Magnell, Kliff
Det r bara genom dimmor som jag gr
Det r alltid dagen efter
Och nstan alltid lika lngt till vr
Inga golv r riktigt plana dr jag str
Och ingen verkar bry sej riktigt om
Hur man i sjlva verket mr
S det r bara g p som frut
Och inte stanna eller se sej om
Ja, det r bara st p och se ut
Som om man glmt varifrn man kom
Men om det finns en enda gud
Som r vrd sitt namn
D fr han mej i hamn
Om jag gr p grund
Men om man sjunker har man i och fr sej
Haft en och annan liten flummig stund
Det r bara genom trar som jag ser
Att hela bandet flyr till landet
Genom mina bullriga kvarter
Och jag ligger ofta smnls dr och ber
Att jag ska fr nn bra id
Om hur man ndrar det som sker
S det r bara g p som frut
Och inte stanna eller se sej om
Ja, det r bara st p och se ut
Som om man glmt varifrn man kom
Men om det finns en enda gud
Som r vrd sitt namn
Fr han mej i hamn
Om jag gr p grund
Men om man sjunker har man i och fr sej
Haft en och annan liten flummig stund
Det r bara genom trar som jag ser
Att hela bandet flyr till landet
Genom mina bullriga kvarter
Och jag ligger ofta smnls dr och ber
Att jag ska f nn bra id
Om hur man ndrar det som sker
S det r bara g p som frut
Och inte stanna eller se sej om
Ja, det r bara st p och se ut
Som om man glmt varifrn man kom
Men om det finns en enda gud
Som r vrd sitt namn
Fr han mej i hamn
Om jag gr p grund
Men om man sjunker har man i och fr sej
Haft en och annan liten flummig stund
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