
Ulf Lundell, Vi Som R Kvar
Nr det inte lngre gr att sga 
nnting om nnting hr lngre 
Nr allt r sett och hrt 
Nr det r stilla som efter skrd 
och friheten r allt du har 
och du r den enda som r kvar 

r det inte ett vackert trick 
som stjrnorna gr
men dom har vat p det i 
tusentals r 
Jag sg tv som lskade varann 
p tv igr, en hamn i den andres famn 
Det sg ut som lyckan ett tag 
Jag frskte hitta dom igen nsta dag 

Tnkte jag skulle ka ner till Sifnos 
Ta in tio dar p Alexandros 
Hrde en bootleg med springsteen i bilen 
den sprngde snder dom sista milen 
ner hit, och hr r allt tyst 
Vem r det jag har hllit av? 
Vem har jag kysst, vem har jag lskat?  

Dom kan inte lta Salinger va ifred 
och den dr kvinnan han tog till sig 
publicerade hanns brev 
Rda lppar, lngt svart hr 
svarta gon som ett,super-truper sr 
rtt in i den oformliga massan 
Det var hennes fingeravtryck 
p hennes pengar jag letade efter 
sen i kassan 

Vi r tid vi r pengar 
vra dagar, vra ntter 
Vr fdelse vr, dd, 
vr kamp fr att verleva 
Vra frlskelser 
vra droger, vr lngtan 
r vad vi aldrig blir 
vi r vr vntan 
Den lena huden och vrmen i den 
Vi r helgonen utan Gud 
Vem har ag kysst? 
Vem har jag lskat? 

Nr du ppnade dig 
och drog mig in i dig 
d var du sann religion 
Du tyckte om kontrollen 
men nr du (tappade den 
och tvingades hra mhetens ton 
naken och srbar i nn 
frvirrad halvminut 
d var du ltt att tycka om 
Jag vet inte var du r nu 
Kanske r du chairman of the Bored 
i nn Sder-bar 
Vi brjar bli gamla
vi som r kvar
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