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MÃ¶rk himmel Ã¶ver sÃ¶rmland, kvÃ¤llsblÃ¥ skymning
I bilen, 
Vi kÃ¶r den glÃ¶mda, gamla E4an mot norr.
Himmeln mÃ¶rk Ã¶ver land och gÃ¥rd, den kÃ¤rva
kylan packar jorden hÃ¥rd, 
Luften fuktig och strupen torr.

Och vÃ¤rdshusen Ã¤r stÃ¤ngda utmed vÃ¤gen, 
Som spÃ¶khus frÃ¥n en svunnen, gammal sÃ¤gen.
Och hÃ¤r dansa' man fÃ¶r lÃ¤nge sen, 
En rostig skylt hÃ¤nger kvar dÃ¤r Ã¤n, 
Det Ã¤r mÃ¥nsken Ã¶ver en Ã¶debygd och det Ã¤r
lÃ¥ng vÃ¤g hem.

Var Ã¤r vi nÃ¥nstans? Vi mÃ¥ste frÃ¥ga nÃ¥n, det
gÃ¥r en gammal man ner mot
Vattnet, 
Hur tar man sig fram utan den stora vÃ¤gen?
Han sÃ¤ger: "Skyll dig sjÃ¤lv, vad ingen vet det Ã¤r en
vÃ¤lbevarad
Hemlighet, 
Och sjÃ¤lv fastna' jag hÃ¤r I min ensamhet"

Och hans Ã¶gon ser sÃ¥ osedda och trÃ¶tta ut
Han sÃ¤ger "vÃ¤gen har bara en bÃ¶rjan, inget slut"
Och vi sÃ¤tter oss I bilen igen, framÃ¥t, bara framÃ¥t
min vÃ¤n
Jag har tandvÃ¤rk ner I roten, och det Ã¤r lÃ¥ng vÃ¤g
hem

Genom skogar, Ã¶ver Ã¤ngar, fÃ¶rbi Ã¥krar genom
natten
Det lyser frÃ¥n ett Ã¶ppet vÃ¤gmotell
Det verkar kusligt, verkar skumt, vi mÃ¥ste ha kÃ¶rt
runt
Det Ã¤r dags att stanna, det Ã¤r redan kvÃ¤ll

Det stÃ¥r en man I baren och frÃ¥gar varifrÃ¥n vi kom
Han sÃ¤ger "vi serverar bara dem vid sidan om"
Jag sÃ¤ger "vi Ã¤r vilsna unga mÃ¤n, pÃ¥ jakt efter
lust pÃ¥ flykt frÃ¥n
Tiden"
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Jag fÃ¥r en kaffe och en fyra JB och det Ã¤r lÃ¥ng
vÃ¤g hem

MÃ¥nsken Ã¶ver skogarna, mÃ¥nsken upp ur sjÃ¶n
Det blÃ¥ser till, vinden viner I varje topp.
Det Ã¤r lÃ¥ngt till sÃ¶der, lÃ¥ngt till norr det Ã¤r
lÃ¥ngt Ã¥t alla hÃ¥ll, 
Och det Ã¤r lÃ¥ngt kvar innan solen gÃ¥r opp.

FrÃ¥n ett motell pÃ¥ slÃ¤tten hÃ¶rs en sÃ¤regen
sÃ¥ng, 
Skuggor av nÃ¥gra som dansade dÃ¤r en gÃ¥ng.
Och pÃ¥ den lilla krokiga vÃ¤gen, Ã¤r tvÃ¥ sÃ¶kare ute
Ã¤n
I bil pÃ¥ vÃ¤g genom natten, och dom har lÃ¥ng vÃ¤g
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