
Ulf Lundell, 112
Du har inget att ta spjrn emot 
och konturerna suddas ut 
Din frihet r utan innehll  
du r fri men du lngtar ut 
Du har ingen ide om vad det gr ut p
de r ntt du gjort eller inte gjort  
hon vntar p dig p rum 112 
det r bra men det r inget stort 

Alla vill gra ngot nyttigt  
de kommer alltid tillbaka till dig 
ditt liv ser ut som en uppfylld drm
men det har ingen kvalitet 

Nomaderna driver p stppen 
borgaren spanar frn borgens krn 
inatt rider dom der hans grdor och 
tar hans guld mitt i hans bn 

Hsten krnger ver vintern till vr 
stjrnor faller, vinden river i ditt hr 
hon hller dig med blicken 
och hller mjlk p sina lr 
imorgon ska du flja deras spr

Den hr tiden har ingen stil 
den spiller vin och kysser kind  
den r sponsrad som en rserbil och 
skriker i rat p en blind 
I garaget jobbar folk frn knarna 
dom har sina bnemattor sina tlt  
dom gr en hel rekon. med motortvtt 
fr femtonhundra, det r helt ok 

Nr natten kommer varje natt  
rasar huset ihop, vad som blir kvar 
r en rastplats under palmerna  
under stjrnorna och allt dom har 

 djuren och guldet runt halsarna 
och den bjda knivens blick 
kvinnorna gr plats fr mnnen 
och imorron fr lammet sitt stick 
 
Hsten krnger ver vintern till vr 
stjrnor faller, vinden river i ditt hr 
hon hller dig med blicken
och hller mjlk p sina lr
imorgon ska du flja deras spr 

Placera dina pengar rtt
valutan r ett skepp p stormigt hav
frn rum 112 till en terrakotta-terrass  
kvinnan och konsten r djurets nav 
Viljan styr dom fr dig vart dom vill 
men du r mnniska full av trotts
mot gudarna och mot generna 
och mot alla faststllda, rimlighetsmtt
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