
Thastrom Joakim, Dj
I tusen r och tusen till
Har han stndigt vart p tal
En man fdd i fattig slkt
Det sgs han var ett gudabarn
Men p grund utav att ingen sett
Honom sen r trettiotre
Vill vi bjuda er p bal ikvll
Allt detta stod att lsa i ett brev
Jag blev hmtad i en Cadillac
Av en chauffr kldd i kors
Han vnde sig mot mig och log
Han sa mitt namn r Barrabors
D knner jag en bror till er
Han r frn Gallilen
Han har bjudit mig p bal ikvll
Han sa hur kan man ha s fel, s fel
Den man som bjudit er p bal
Har ni hrt om men aldrig sett
Han kallas fr s mnga namn
Men bara ett r rtt
Hin Hle
Hin Hle
En gentleman i stor svart rock
Sa vlkommen med ett flin
Tvtusen r r mycket tid
Men nu r kaoset disciplin
Vi har gravl hr ska supas tungt
Det r ju varje mnnska unt
Hr hxorna som flyger runt
Dom skriker med en och samma mun
Frrdare frenen er
Hr dansar vi i smuts
Frrdare frken er
Vi tillber allt som kallas lust
Hin Hle
Hin hle
Vlkomna till mitt simpla hl
Och som ni alla vet
Den enes gld den andres dd
Klockan slr fr trningsspel
Trningen r god och ond
Vem av oss r korruption
N kanske kommer han tillbaks
Men s lnge fr ni njuta av mitt sllskap
Hin Hle
Hin Hle
Han sa trningen skall dma oss
Och pekade p mej
Du fr bra ett utav tv kors
Nu spelar jag mot dig
Jag sa kra nn hur ska det g
Det r ju mer n jag frstr
Allt jag gjorde var att ppna ett brev
Nu ska jag spela trning mot Lucifer
Hin Hle
Hin Hle
Hur i helvete ska det hr g
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