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Nu nr skylten har slocknat, och kassan r klar
Nu nr kocken har gtt hem, r det bara du och jag kvar
Du knner inte igen mej, men jag satt hr i smyg och sg
p, hur du grt
Du pminner om ngon, jag lskade en gng
Jag rinner genom ren, lngs en lv som r s lng
Det frflutna hinner upp mej, och jag minns alla svek,
jag en gng frlt
Men du br din rdsla som en slja, runt ditt hjrta nu
, vad hller dej tillbaka, lskling, jag ser att det r du
Hey, Evelina, har du kvar din rda ros, p ditt vnstra
skulderblad
Vntar du nnu, p ngonting, du inte vet vad, Evelina
Du var den vackraste kvinna, som gtt i regn utan skor
Mellan Lyckorna och Ljung, gud, vad vi skrattade och
svor
Du brukade kalla mej din prins, fast du visste vl,
Att jag bara var en servitris son
, jag svr att det kndes, som om jag bara hade dej
Att leva eller d fr, jag trodde du var en del av mej
Men nr jag skte dej i veckor, i varje blick, i varje
telekatalog
Om du tror jag bara glmde, eller suddade ut
Nej, jag sparade allt i dolda fack, som jag lst precis
som du
Hey, Evelina
Vi kunde levt nra himlen, om vi lagt ut korten rtt
S vem r mannen dr p fotot, i din halsamulett
Har han ngonting emot att, jag lgger mina hnder, runt
din hals
Om alla klockor skulle stanna, om inte nu och d fanns
Om du fick nska vad du ville, skulle du d vara ngon
annanstans
Tillbaks till glmda dagar, och fr mnens skull
En sista ljudls dans, jag ska g sen
Lt mej bara, f smeka din kind
, jag nskar, att jag aldrig, ngonsin kommit hit in
Hey, Evelina
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