
Ulf Lundell, Jolly Roger
(Hr pianot frn fnstret dr Nn spelar fr en sol 
som aldrig vill g ner bakom brinnande tak 
Det r tomt i den hr stan alla har kt nnstans 
Lmnat oss ensamma hr Det r bara du och jag 
Lgg det dr t sidan och se p mej nu
Du var en sknhet nr vi trffades men du r nnu vackrare nu 

Drrarna slog hr och vggarna sjng 
det var som ett hem ibland - ibland som ett stkigt hotell 
Dom har checkat ut nu - gsterna som skrek 
Dom enda som skriker hr nu r svalorna denna frsommarkvll 
S vad gr vi nu - du och jag med varann? 
Ska vi stanna hr eller bryta upp ge oss av till ett annat land 

Och hissa Jolly Roger stta segel och g 
tvrs mot vinden och blsa vra sjlar rena 
Se vad som skingrats vad som glidit isr
Se vad som kan terfrenas 
Eller skiljer vi oss nu Gr ifrn varann 
Jag med en annan kvinna Du med en ny man 
Blir dom vi aldrig varit dom vi lngtat att bli 
Dom vi gmt lngst drinne i 

Ibland kan jag knna att vi skilt oss allihop 
som om vi lmnat varann och glmt bort dom vi var 
det r kanske oundvikligt - kanske bara tidens gng 
varje vandring har sitt ml och hr r vi nu idag 
Vi behvde varann s lnge vi behvde varann 
Nu r var och en sin egen bde kvinna och man 

Och lgtrycket vandrar in ver detta gamla land 
som dom alltid har gjort, men ikvll str taken i brand 
av en sol som glder det r en ynnest en nd 
att ntligen f vrmen hit dr kylan r s hrd 
Som om den har satt sig i mrgen i vra sjlar dessa dar 
Vi hade nnting ihop en gng finns nnting av det kvar 

Kan vi hissa Jolly Roger stta (segel och g 
tvrs mot vinden och blsa vra sjlar rena 
Se vad som skingrats vad som glidit isr 
Se vad som kan terfrenas 
Eller skiljer vi oss nu Gr ifrn varann 
Kper oss fria frn alla gamla band 
Blir
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