
Ulf Lundell, Hon Drmmer Att Hon Andas
Sol i den svarta jorden 
Amuletten tummas av 
Den bars mot ett brst 
som lngtade ut 
Ett skepp byggdes fr ett hav 

(Unga mn och kvinnor 
nerfr forsarna vid Agnefit 
&quot;Det str en stad i det 
gnistrande vattnet&quot; 
och floderna leder alla dit 

Trnorna skriker ver skren i mars 
nr isarna har gtt 
Nr laxen kastar sig krnger dom ner 
och ut 
p havet som r silverbltt och stort 
nog att bra en rymd och ett 
ventyr fr en fot 
som har trampat den svarta jorden 
Med rastlshet i blodet 
gav dom sig av fr att ge namn 
t ett land 
Och hr r vi idag 
en kvinna en man 

Fjorden r en vg av vgor 
Frn hjderna br den rtt ut 
till en sago lngt i fjrran 
Dit seglar stormfgel och trut 

Dr gr ett skepp med spnda segel 
Skepp som slungas ver vattnet 
Solen skiner ver Lindisfarne 
Guldet glimmar som elden i natten 

Dom flydde land fr frihets skull 
och stllde hus i Labrador 
Tog Paris och grundade Dublin 
och gav sig ut 
p den vilda vldiga Atlantens 
sjungande sj 
I Afrika i Grekland 
skulle ngra av dom d 
Lngt frn fjllen ver fjordarna 
lngt frn dom, gamla gra grdarna 
Dom gav sig av och klippte fr gott 
sina band 
Och hr r vi idag 
en kvinna en man  

Hon drmmer att hon andas in 
Hon drmmer att hon andas ut 
Jag ligger vaken; hon lgger sig 
med kroppen som en knut 

Jag nskar att jag hade skepp 
och folk att ta ombord 
Lossa dessa hrda grepp 
Vck upp mitt trtta blod 

Dom flydde land fr ventyr 
frn hunger och frn hat 
Fria mn och kvinnor 



dom gav sig ut 
Bort mot horisontens gckande rand 
dom gav sig av fr att ska efter land 
Bort
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