
Ulf Lundell, Mustayaluca
r jag i vgen fr dig? 
Vill du att jag ska g? 
Ska jag d undan 
s att du kan f 
ta ver hr nu 
ha allt det hr fr dig sjlv? 
r det din hgsta nskan? 
Det vet du vl 
N men sj det d 
Sj det hgt s att jag hr 
r det hur jag ser ut eller 
bara det att jag finns som str? 
Ska jag tycka om den vrld 
som du lgger ver min? 
Ska du leda mig framt 
jag kan ju se att du r blind? 

Du tror att du r en vinnare 
att du vinner varje dag 
men du frlorar bit fr bit 
av det enda du har 
Jag kan inte lra dig nt 
du har redan slt din lilla sjl 
Du nafsar mig i benet 
som en liten ilsken knhund 
men du kommer inte att hitta 
nn akilleshl 

Jag vet inte vad du ser 
jag vill inte ha din blick 
Jag kan inte tala med dig 
din tunga r kpt 
Kan inte sl mot dig 
d blir jag en av er 
Kan inte trffa dig 
fr jag flyger fr hgt 
Jag fraktar allt 
som du sjer och gr 
Jag knner din sort 
det r ni som tar ver hr nu 
men s lnde jag stannar 
ska jag hlla min lans 
och det r jag och inte ni 
som ska bryta den itu 

Det du ska kalla en seger 
r det hr landets tragedi 
Du bygger ett shoppingcenter 
en mediakoncern 
och gr krleken till industri 
Och ingenting av det dr 
ska ta dig ngonstans 
Ditt hjrta r tomt som ett spke 
Dom grna flten 
skogarna och bergen 
ska du frvandla till en ken 

Vinden tufsar dom sm strna 
p viddernas ndlsa hav 
Grset sjunger, molnen driver 
ver drmmarnas grna grav 
T E Lawrence kommer ridande 
med sin tjutande vilda hop 
Hatchepsut och Colin Wilson 



plockar turkoser ur en grop 
Hermann Hesse och Patti Smith 
sida vid sida under mnens sken -acap
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