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INTRO: C Am X4
C
G
Natten mörknar runtom oss
C
Am
När vi kör på vägen hem
C
G
Gula lyktor i svarta natten
Am
G
G
Ensamheten i luften

Em
Neonskyltar längs vägen
Am
Lik i varje hörn
G
Am
Frälsningen är nära
G
Am G C G G
Vi är i skymningen nu

Vägen slingrar sig genom landet
Den är lång och svår att se
Vägen är grå, och den är böjd och hård
Den är kantad av skog och mark

Och vi är på väg hem…

Jag sjunger sånger för de ensamma
Jag sjunger sånger för dig och mig
Jag sjunger sånger för dom bortglömda
Dom som aldrig hittat hem
Am
C
Men vi är på väg hem
G
Am
Vi är på väg till himmelen
C
Am
Visst har vi gjort våra fel
G
Am
Men i himmelen blir man hel
G (NC)
Am
I himmelen blir man hel
En skylt i natten skriker ut
Sorgsna Hjärtans Hotell
Neonblå natt och hjärtattack
Döden är med oss ikväll
Vi ser dom ensamma överallt
Människor är tåg som har gått
Ensamma själar överallt
Men vi är på väg hem ikväll
Mil efter mil på en enslig väg
Tomma ögon bakom oss
Dom säger att Jesus är på väg
Dom säger att han kommer hit
Och vi är på väg hem…
Em
Nedsläckta helljus
Am
Tomma trottoarer
G
Am
Vilsna bilar i natten
Solo = 2 verser

C
G
Nedsläckta helljus
C
G
Tomma trottoarer
Em
G
Neonskyltar längs vägen
Em
G
Lik i varje hörn
Am
C
Frälsningen är nära
Am
C
Frälsningen är nu
Am
C
Och vi är snart hemma
Am G
F
Vi är i skymningen nu
Am G
F
Ja, vi är i skymningen nu
Vi är på väg hem… X2
(I himmelen blir man hel X3 i sista refrängen)
Outro = 2 verser – C

