
Ulf Lundell, Ut I Kvll
Snart kommer mnen upp igen 
som en zienarkung av guld 
Kommer rullande ver trden 
rund och tung och full 
Han flyttar havens vatten 
frn kust till kust 
Han flyttar blodet frn smn och vila 
till krlek och lust 
Ah mannen i mnen 
han gr som han vill 
och vad han vill 
kan ingen tacka nej till 

Dagarna gr, veckorna gr 
och ren med 
Det r ett skyttegravsliv och allt 
du vill r att f va i fred 
Du plockar med dina saker 
Du har ett ordnat liv 
Men det rckte med en blick 
rckte med att hon gick frbi 
Nu skakar jag som en mixer 
i ett kk 
och mannen i mnen 
blser ut en ring av rk 

Jag vet var hon r 
och jag mste dit 
Mste hitta ett par rena jeans 
och en skjorta som r vit 
Ge mig ett ord p vgen 
Ge mig ett lycka till 
Fr jag vet inte om hon vill 
det jag vill  
Jag vill ta med henne ut ikvll  
Jag vill ta med henne ut ikvll 
  
Det hr livet kan trycka ner en 
F en att g p kn 
Man reser sig p nio och nio igen 
och man vet inte vad det r 
eller varifrn slagen kommer 
Som om man aldrig hinner se 
dom dr demonerna som dansar runtom en 
och dom tycks bara bli fler och fler 
Men ikvll r jag glad 
ikvll r jag kung 
ikvll r jag modig 
ikvll r jag ung 

Fr jag vet var hon r... 

Vad kan hlla tillbacks en man 
som har ett hjrta som str i brand? 
Allt det som var s viktigt nyss
 nu r det bara papier mach och sand  
 Hrde en koltrast sjunga 
 i snblandat regn 
 Det var igr nr allt var grtt 
 Nu sjunger den druppe i parken 
 dr varenda trd har grna skott 

 Jag vet var hon r...
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