Inte för kärleks skull
Text & musik: Lars Winnerbäck
Spelas på skivan i F#-moll med capo på andra bandet men med dessa grepp:
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du får om du vill det blir trångt för min soffa är smal
G

D

men den rymmer en dans
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”svart eller vitt" tycks ha somnat i fåror och skal
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men det rör sig nånstans
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på kärlekens vis blir det lätt en kliché
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och fåfängan söker en segertrofé
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med löften som stag faller allting omkull
C
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så för din och för min men inte för kärleks skull
Cadd9
kom och utmana mig inatt
älvorna talar om tomhet och bjuder till dans
och flykten tar fart
mellan veta och vilja går vilsen och väntar på sans
och att se allting klart
men när stormen tar fart över frosten inatt
ropar sansen på värme i svavel och skratt
det är tid för de galna och månen är full
så för din och för min men inte för kärleks skull
kom och värm oss inatt
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sparsamma svar håller hungern vid liv
C
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kom liv kom liv och slunga mig rätt in i smeten
Cmaj7
vem ser mina kliv
allting du sagt eller gjort eller vill hålla kvar
blir kvällsfotogen
och allt jag fördömt och förnekat är springande dar
på tappra små ben
det finns nu det finns då det finns sen om du vill
men det finns inget annat att hålla sig till
och allt blev så mycket och kvoten är full
så för din för min men inte för kärleks skull
kom och skölj mig inatt
någon har valt att bestämma hur kärlek går till
med regler och råd
så därför inatt ska vi älska som fåglarna vill
och klippa en tråd
stormen tar fart över frosten igen
och vilsen väntar på värmande vän
när som jag tröttnat på jag min och mig
blir jag svag blir jag rädd att nånsin förlora dig
håll om mig inatt
om du finns om du kan om du vill komma hit
kom hit kom hit och slunga mig rätt in i smeten
jag faller med flit
du kanske ser mig gå omkring i
ett ändlöst ingenting
du kanske ser mig spela över
på en festlig happening

du kanske ser mig skaka dagen efter
när jag letar efter tråden
du kanske tror att jag är klar
att jag är nöjd med mina svar
att jag lutar mig tillbaks
och bara ser på vad jag har
du kanske tror att jag har slutat
lyssna på de goda råden
eller att jag är nöjd med mitt liv
eller kanske redan gett opp
men jag är mer exklusiv
och du kommer inte tro dina ögon
när jag bestiger min topp
för jag är jävlar ...

