
Ulf Lundell, Av Himlen Snd
Vers: 
Den hr natten r varm nog 
att f klderna att klibba 
varm nog att f hjrtan att vandra 
Katterna kliver runt borden, en norsk kvinna 
under lampan dr sjer: Francis Bacon
var inte som de andra 
Som vi eller dom? 
Vi satt hr en gng 
du och jag vid det hr bordet 
och sg p varandra 

Vers: 
Se den unga flickan dr, hon skrattar 
hon r kr i den dr pojken dr, snart 
ger dom sej av ner till byn 
Dr discot dunkar, men vid tolv samlas alla 
vid kapellet och vnder blickarna 
mot stjrnan i skyn 
Det r fest ikvll 
fr en krleksrebell 
som gav den dde livet ter 
och den blinde hans syn 

Ref: 
Cikadorna gnisslar, mnen r ny
I det svarta havet dallrar en vg av silverblnk 
Lika utbrnd som Querry 
i Graham Greenes roman 
men den hr natten kunde nd va av 
himlen snd 

Vers: 
Vi frlorade varann, kan vi hitta varann? 
Ensamma mdrar dricker vin hr och 
glmmer vardan fr en hand 
p brunbrnt lr, en pojke i basketkeps drar 
i en arm: nu vill hon stanna hos nnu en man 
En popstjrne-idiot 
p sina hundra Sea Ray-fot 
backar in och ut ur hamnen 
kan inte komma i land 

Ref: 
Rdda oss frn krleken 
frls oss frn oss sjlva 
Ta en slang och slck snabbt ut 
det som dren i dej tnt 
Krleken r fuskad, sld, frvandlad till ett spel 
Svrt att tro idag att den skulle va av 
himlen snd 

Ett r har gtt, det hr hjulet har krngt 
sej runt igen i den kosmiska cykeln 
Den hr natten r den lngsta 
ur den fds nnu en drm 
om livet och den omjliga lyckan 
Vad en mnniska ger det r vad hon fr 
under den tid hon har hr p Jorden 
Det r en kamp varje dag 
men just den hr dan 
samlas vi runt dom dukade borde
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