
Släpp hundarna lösa 

!
G  D       G 

Jag har en skruv som sitter löst, jag är lös i min mage 

        G      D     G 

Om kvällen är jag rastlös, jag är arbetslös om dagen. 

G         D            G 

Jag driver kring bland löst folk, jag har lösa ambitioner. 

                C  G    D              G 

Jag följer lösa röda trådar mot ett mål som hänger löst 

        G                            D                          G 

Och kanhända är jag aningslös när jag redlöst släpper lös  

                    C                                                 G      D                  

Men varje fredag, lördag, onsdag är jag glatt bekymmerslös  

                   G                       D G 

Och jag är ryggradslös och sysslolös, smått bostadslöst nervös 

                     C     G           D      G 

Men jag  är lösnigen på spåret så det löser sig nog 

!
REF 

               C                 G         D           G            

Så släpp hundarna lösa, i spårlös terräng 

                 C                         Am                              D 

Låt dom skalla högt och klart i en förlösande refräng! 

                 G                                                          D         G 

Jag faller handlöst fast med glans, med en lealös briljans 



             C                 G                     D                            G 

när jag löses upp i trans, i en vild och lössläppt dans 

!
Lalala 

!
Jag har en anspråkslös vision om en kravlös dimension 

Men jag famlar mållöst, trådlöst, i en rådlös position  

Men jag har en lösningsbar substans, som gör mig håglöst nonchalant  

Jag har en bottenlös distans, och en ändlös arrogans! 

!
REF 

Så släpp hundarna lösa i spårlös teräng 

Låt dem skalla högt och klart i en förlösande refräng! 

Jag faller handlöst fast med glans med en lealös briljans 

När jag löses upp i trans i en vild och lössläppt dans 

!
Du har det bofast fast och bra, tryggt med fasta arbetsdar 

Du håller fast vid de du har, fastän du fastnat och blitt kvar 

På samma punkt i flera år du trampat runt i samma spår  

Nu är du fast och seriös, kom slå dig fri, kom slå dig lös! 

!
REF 

Och släpp hundarna lösa i spårlös teräng 

Låt dem skalla högt och klart i en förlösande refräng! 

Låt ambiösa, skrupulösa hålla meningslösa tal 

Skandera skandalöst, ansvarslöst, skam och omoral 

Men deras menlösa ord löses upp i ignorans,  



när jag löses upp i trans i en vild och lössläppt dans 

!
Så släpp hundarna lösa i spårlös teräng 

Låt dem skalla högt och klart i en förlösande refräng! 

Jag faller handlöst fast med glans med en lealös briljans 

När jag löses upp i trans i en vild och lössläppt dans! 

När jag löses upp i trans i en vild och lössläppt dans! 

När jag löses upp i trans i en vild och lössläppt dans! 


