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Det var sent en kvÃ¤ll vi hade spelat pÃ¥ en marknad 
TrÃ¶tt o frusen stod jag kvar bakom scenen en stund
NÃ¤r jag hÃ¶rde nÃ¥gon mumla nÃ¥t om saknad,
dÃ¤r i 
grÃ¤set satt en man och en liten hund

Hej du speleman kan du svara pÃ¥ min frÃ¥ga
Den e Ã¤rlig o jag menar varje ord
NÃ¤r vÃ¥r herre slÃ¤cker livets lÃ¥ga 
och de e dags att lÃ¤mna denna jord

FÃ¥r man ta hunden med sej in i himlen
Han Ã¤r snÃ¤ll och har vart en riktig vÃ¤n
Han e klok o fin o skatten e betald
FÃ¥r man det du speleman dÃ¥ blir jag glad

Jag svarar lite enkelt som man gÃ¶r
Du din hund kommer sÃ¤kert till himlen 
nÃ¤r den dÃ¶r
NÃ¥gon ropade det Ã¤r dags att Ã¥ka hem
NÃ¤r jag satt mig i bilen tÃ¤nkte jag 
pÃ¥ frÃ¥gan igen

Hej du speleman kan du svara pÃ¥ min frÃ¥ga
Den e Ã¤rlig o jag menar varje ord
NÃ¤r vÃ¥r herre slÃ¤cker livets lÃ¥ga 
och de e dags att lÃ¤mna denna jord

FÃ¥r man ta hunden med sej in i himlen
Han Ã¤r snÃ¤ll och har vart en riktig vÃ¤n
Han e klok o fin o skatten e betald
FÃ¥r man det du speleman dÃ¥ blir jag glad

Hej du speleman kan du svara pÃ¥ min frÃ¥ga
Den e Ã¤rlig o jag menar varje ord
NÃ¤r vÃ¥r herre slÃ¤cker livets lÃ¥ga
och de e dags att lÃ¤mna denna jord

FÃ¥r man ta hunden med sej in i himlen
Han Ã¤r snÃ¤ll och har vart en riktig vÃ¤n
Han e klok o fin o skatten e betald
FÃ¥r man det du speleman dÃ¥ blir jag glad
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FÃ¶r honom var frÃ¥gan sÃ¥ viktig 
att han fÃ¥r sÃ¤kert ett Ã¤rligt svar 
men vem kan du svara riktigt 
att hundar fÃ¥r nog pÃ¥ jorden stanna kvar

Hej du speleman kan du svara pÃ¥ min frÃ¥ga
Den e Ã¤rlig o jag menar varje ord
NÃ¤r vÃ¥r herre slÃ¤cker livets lÃ¥ga
och de e dags att lÃ¤mna denna jord

FÃ¥r man ta hunden med sej in i himlen
Han Ã¤r snÃ¤ll och har vart en riktig vÃ¤n
Han e klok o fin o skatten e betald
FÃ¥r man det du speleman dÃ¥ blir jag glad

FÃ¥r man ta hunden med sej in i himlen
Han Ã¤r snÃ¤ll och har vart en riktig vÃ¤n
Han e klok o fin o skatten e betald
FÃ¥r man det du speleman dÃ¥ blir jag glad
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