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Du ser andra halvan av solen nÃ¤r den sjunker I vÃ¤st
Jag sitter ensam hÃ¤r och undrar var vi hamnar
hÃ¤rnÃ¤st
Med dig pÃ¥ andra sidan jorden fÃ¥r jag tid till
ingenting
Medan natten fÃ¤ller blÃ¥, kalla skuggor hÃ¤romkring

Vi skulle klara vad som helst, vi skulle aldrig sÃ¤ga nej
Och vad du anfÃ¶rtror Ã¥t mig, ska jag anfÃ¶rtro Ã¥t
dig

En storm pÃ¥ vÃ¤g I natt, rannsaka och bekÃ¤nn.
Guds son ska komma nerstigen frÃ¥n himmelen igen.
Du ska stÃ¥ naken framfÃ¶r sanningen och jordens
alla kval.
Han ska prÃ¶va din styrka, han ska testa din moral.

Vi stÃ¥r tysta framfÃ¶r skÃ¤let, dÃ¤r sommaren tar
slut
Som tonÃ¥rsbarn pÃ¥ hemvÃ¤g efter gÃ¥rdagens
debut
Nu skulle inget bli som fÃ¶rr, vi var I en annan division
Vi kunde hÃ¶ra hÃ¶stens mÃ¶rka vatten brusa under
bron

Vi skulle klara vad som helst, vi skulle aldrig sÃ¤ga nej
Och vad du anfÃ¶rtror Ã¥t mig, ska jag anfÃ¶rtro Ã¥t
dig

Och alldeles nyss fick jag lyssna till ditt skratt
Och du berÃ¤tta' att du saknar mig I natt, det gÃ¶r jag
med
Det Ã¤r sÃ¥ tyst nerifrÃ¥n gatan som det aldrig annars
Ã¤r
Det Ã¤r som om natten hÃ¤r har sett allting och stilla
sjunger med

En elegi fÃ¶r alla sorger den dÃ¤r hÃ¶sten handla om
FÃ¶r en mor som sjukna in, fÃ¶r ett barn som aldrig
kom
FÃ¶r skuggan Ã¶ver gÃ¥rn dÃ¤r aldrig solen lyste in
FÃ¶r en ork som inte fanns, du sakna min, jag sakna
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din

FÃ¶r en tystnad mellan vÃ¤ggarna som skar genom
cement
TvÃ¥ Ã¶gonpar I tomhet frÃ¥n september till advent
FÃ¶r en man som gick till jobbet som om inget hade
hÃ¤nt
FÃ¶r en kvinna som sa "allting Ã¤r fÃ¶rstÃ¶rt, allt Ã¤r
brÃ¤nt"

En elegi fÃ¶r alla vÃ¤gar som vi inte vandrat Ã¤n
FÃ¶r en tid som bara gÃ¥r och aldrig kommer igen

Vi skulle klara vad som helst, vi skulle aldrig sÃ¤ga nej
Och vad du anfÃ¶rtror Ã¥t mig, ska jag anfÃ¶rtro Ã¥t
dig
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