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Hon levde vid jÃ¤rnvÃ¤gen
dÃ¤r hennes pappa hade jobb
Hon hade blÃ¥ jeans och lÃ¤derjacka
och en halmhatt med fjÃ¤der lÃ¤ngs upp
Jag mÃ¶tte henne dÃ¤r
varje dag efter skolan
i en Ã¶vergiven godsvagn
pÃ¥ en igenvuxet spÃ¥r
Ibland satt vi pÃ¥ banvallen
och drÃ¶mde oss bort
medan vinden fÃ¥ngade vÃ¥rt hÃ¥r

Som sidor ur en bok
skildes vi Ã¥t
Var och en gick sin vÃ¤g
allting var ett lÃ¥n
Hennes pappa Ã¤r pÃ¥ andra sidan jÃ¤rnvÃ¤gsbron
i en grav under en sten pÃ¥ kyrkogÃ¥r'n
Jag sitter under kastanjen vid den gamla kanalen
Allt det hÃ¤r Ã¤r minnen nu
husen och gatorna i staden
Och det Ã¤r konstigt
att jag aldrig sett pÃ¥ det hÃ¤r sÃ¤ttet fÃ¶rut
sÃ¥ jag fortsÃ¤tter vÃ¤l ett tag till
innan eller utanfÃ¶r lagen

Alice, himlen kan vÃ¤nta
det finns en vÃ¤g och en plats i solen
fÃ¶r varje mÃ¤nn'ska
Alice, himlen kan vÃ¤nta
ta pÃ¥ dig lÃ¤derjackan
det Ã¤r lÃ¥ng vÃ¤g och du gÃ¥r ensam

Dina tÃ¥rar nerfÃ¶r kinden
nÃ¤r du lÃ¤gger makeup
Ã¤r som ett regn i september,
och bara fel saker blir sagt
Ja, det Ã¤r svÃ¥rt nÃ¤r inget hÃ¤nder
Ã¤nnu svÃ¥rare att bli Ã¤ldre
Jag har fÃ¶rsÃ¶kt att lÃ¤ra mig
med inte ens jag kan allt
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GÃ¥ med mig Ã¶ver fÃ¤lten
fÃ¶lj mig ner till havet
Ã„r det nÃ¥t jag vill visa dig
Ã¤r det den hÃ¤r vÃ¤gen
NÃ¤r tiden hinner upp oss
fÃ¥r vi annat att tÃ¤nka pÃ¥
och bÃ¥de du och jag vet vem som
Ã¤r mest angelÃ¤gen

Alice, himlen kan vÃ¤nta
det finns en vÃ¤g och en plats i solen
fÃ¶r varje mÃ¤nn'ska
Alice, himlen kan vÃ¤nta
ta pÃ¥ dig lÃ¤derjackan
det Ã¤r lÃ¥ng vÃ¤g och du gÃ¥r ensam

Ã…ren kommer tillbaka
jag minns S:t persgatan
Jag minns en liten pojke
som jÃ¤mt satt i fÃ¶nstret och gapa
pÃ¥ motorcykel gÃ¤ngen utanfÃ¶r Rialto
pÃ¥ vÃ¤g till vÃ¤rlden Ã¤nde
det fanns ingen vÃ¤g tillbaks
Med svarta lÃ¤derjackor
och hÃ¥ret som Elvis Presley
dom slÃ¤ngde oss upp i luften
sÃ¥ pistolerna fÃ¶ll ur hÃ¶lstren
NÃ¤r gatlycktorna tÃ¤ndes
var alla utanfÃ¶r Rialto
och jag var en liten pojke
tre trappor upp i fÃ¶nstret

Och snÃ¶n fÃ¶ll, och snÃ¶n fÃ¶ll, och snÃ¶n fÃ¶ll, och
snÃ¶n fÃ¶ll. 

SnÃ¶fall och plogbilar en vinternatt
ambulanser och spÃ¥rvagnar som kÃ¶rde ikapp
Jag sÃ¥g LuciatÃ¥g med tomtar och troll
Zamora och Bajdoff och en jÃ¤ttefotboll

Och snÃ¶n fÃ¶ll, och snÃ¶n fÃ¶ll, och snÃ¶n fÃ¶ll, och
snÃ¶n fÃ¶ll. 

Jag sÃ¥g 1:a majtÃ¥g med vajande fanor
hÃ¤star och poliser som satt i sadeln
Studentkorteger bar framtidens hopp
Elefanter och clowner frÃ¥n Cirkus Scott
Miss NorrkÃ¶ping vinka' och jag vinka' tillbaks
se'n kom Floyd Patterson
pÃ¥ ett lastbilsflak



Jag lÃ¤rde mig att arbeta
jag vÃ¤xte upp till man
Goda Ã¥r och hÃ¥rda Ã¥r
avlÃ¶ste varann'
Nu gÃ¥r jag under skyarna
pÃ¥ ladugÃ¥rdsbacken
Alice jag ser dig Ã¤n i blÃ¥ jeans
och halmhatten i nacken
MÃ¥ dÃ¶rrarna bakom mig
alltid hÃ¥llas Ã¶ppna
och jag bÃ¤r din lÃ¤derjacka
tÃ¤tt omkring mitt hjÃ¤rta

Alice, himlen kan vÃ¤nta
det finns en vÃ¤g och en plats i solen
fÃ¶r varje mÃ¤nn'ska
Alice, himlen kan vÃ¤nta
ta pÃ¥ dig lÃ¤derjackan
det Ã¤r lÃ¥ng vÃ¤g och du gÃ¥r ensam
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