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INTRO: Instrumental vers
C
G
I bil mot skymningen
Am
C
På väg mot ett mörker
F
C
G
En väg jag aldrig färdats på förut
Am
G
I ett mörker jag aldrig känt
Jag sov ett par timmar
På Hunger Hotell
Jag skriver på en svart blogg om ingenting
Om en tomhet som inte finns
Efter att natten har vaknat
Och kvarnarna brinner
Ser jag min älskling i skuggan av min själ
Hon vill inte hit
Jag färdas längs vägen
Som jag aldrig färdats förut
Hur lämnar man den man älskar och dyrkar?
Hur lämnar man sig själv?
När skymningsljuset faller
Över stadens hustak
Ser jag min älskling i skuggan av mitt hopp
Ett hopp som aldrig slutat hoppas
Stick: C G Am F, C G F
Om du vet vad du vill ha här
Kom då hit och ta det
Låt mig inte pinas mer
Under kärlekens tunga
Låt mig checka in i ikväll
På ditt hjärtas hotell
Vi var på väg mot en gryning
Men vi kom till en skymning
Vi älskade varandra
Men vi hatade oss själva
Vi längtade hem när vi var borta
Vi längtade bort när vi var hemma
Och nu står vi här i skymningsljuset och ler
F
G
Och vi vet inte vart vi är på väg… ikväll

Jag reser på okända vägar
Mot en ny horisont
En resa genom ensamhetens tvivel
Genom ensamhetens front
Jag vänder mig aldrig om
För att se vart hon är
Men när mörkret faller över dagens oskuldsljus
Ser jag henne le mot mig
Min systers karneval
Har dragit genom stan
Medan Bodil Malmsten står kvar
Och sjunger på sin blues
Tack för alla sånger
Som gjorde oss gott
Tack för dina ord i dina böcker
Som jag läser om
Med Eldkvarn i stereon
Reser jag genom livet
Utan att vända mig om för att se
Vad jag har bakom mig
Jag hoppas att hon väntar på mig
När jag kommer fram
Jag hoppas att kärleken är
På min sida ikväll
Dags för sista stoppet
(LUGN)
Kvällen faller på
Det är dags att stanna upp nu, dags att gå
Vägen till paradiset är lång
I bil mot skymningen
På väg mot ett mörker
En väg jag aldrig färdats på förut
I ett mörker jag aldrig känt
C G Am F C G Am F G C
Är jag på väg

