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A1 Innanför våra lagar, händer det en del  

  Innanför våra lagar, blir det aldrig fel 

Den vänstra handen blundar för vad den högra gör  

  Innanför våra lagar, ingenting som stör 

Innanför våra lagar, Securitas finns till hands  

  Innanför våra lagar, håller packet på distans 

Om den arbetslöse super, det är hans problem  

  Innanför våra lagar, vattentätt system 

 

B1, Han har en liten firma som sysselsätter tusen man 

 Dom är som en storfamilj där han är far 

Men en dag så kom beskedet att det kärva läget tvingat fram 

 Han måste friställa femtio av sina barn 

”Du måste gå nu Pettersson, du måste gå nu Johansson 

 Det smärtar min själ, för jag vill bara väl 

Men du får gå till ams eller någon annanstans” 

Och allt gåt sin gilla gång, han känner sig säker 

 Tills det bankar på hans dörr 

 

A2 Innanför våra lagar, anonym och grå  

  Innanför våra lagar, det är säkrast så 

Säker som muren runt hans kontorspalats  

  Innanför våra lagar, var man på sin plats 

Innanför våra lagar, välfärden är dyr  

  Innanför våra lagar, vinstintresset styr 

Orena utsläpp, det skiter han väl i  

  Innanför våra lagar, bara han går fri 

 

 

 

 

 

 

 

 



B2, På denna lilla firma gör man någonting med kemi 

 Man tillverkar färg som piggar upp vår vardag, trist och grå 

Att sedan några små partiklar råkar ibland slinka förbi 

 Det stora reningsverket och ner i ån 

Och sedan dricks av Pettersson och sedan äts av Johansson 

 ”Det är deras huvudvärk. Den har han väl inte märkt 

Kom inte med kritik, sätt på någon bakgrundsmusik!” 

Så allt gåt sin gilla gång, och han känner sig säker 

 Tills det bankar på hans dörr 

 

A3 Innanför våra lagar, skålar i likör  

  Innanför våra lagar, present från direktören 

Juridikexamen, rätta vännerna  

  Innanför våra lagar, ren om händerna 

Innanför våra lagar, den som tar han har  

  Innanför våra lagar, pengarna i säkert förvar 

Skicka hela vinsten till en Schweizerbank  

  Innanför våra lagar, låtsas man är pank 

 

B3, Från denna lilla firma det läckte ut en vacker dag 

 Att inte lönsamheten längre var så god 

Man måste nog tyvärr avveckla firman för ett tag 

 Men då så tyckte jobbarna att nu var det nog 

Och dom gick med Pettersson, och dom gick med Johansson 

 Upp till direktören, och banka på hans dörr 

Men han satt på sin röv och han låtsades döv 

”Allt går nog sin gilla gång”, han kände sig säker 

 Tills dom krossade hans dörr… 


