
Ulf Lundell, Aldrig S Ensam
Nu Faller regn p lv
Nu faller lv frn gren
Nu skymmer det mitt p dan
Det mrknar p stadens scen
I parken dr ungarna lekte
och jagade runt hela dan
dr krattar man undan sommarn
Hsten har kommit till stan
Du vill inte g upp idag
Det finns inget som lockar dej mer
Det r inget du vill sja eller ha
mer n en varm vr dr du kan sjunka ner

Heartbreak Hotel har stngt fr ssongen
men jag blir din nattportier om du vill
Och kastar du dej av och an i smnen
ska jag hlla dej tills du blir still
Jag ska hlla dej tills du blir still

Det tar tid fr trar att torka
S r det fr var och en
Du mste igenom vintern
om du vill se sommaren igen

Dom svarta hlen ppnar sej
och du har ingenting att hlla dej i
Det du knt s vl r pltsligt frmmande
Din egen rst gr dej frbi
Till och med din rst gr dej frbi

Men du r aldrig s ensam som du tror
Mnen r din syster solen din bror
Du r aldrig s ensam som du tror
Det kommer en frmling
han vet var du bor
Han kommer lngs vgen smutsig och trtt
Han har en hlsning frn nn som han mtt
Du r aldrig s ensam
Aldrig s ensam
Du r aldrig s ensam som du tror

Jag minns hur ditt skratt
kunde f folk p gatan att stanna upp och
vnda sej om
Det var alltid du som trstade dom slagna
Det var alltid du som stttade dom
Din drr var alltid ppen dag som natt
och dom kom till dej
och du gav av din tid och medlidande och krlek
och dom sknkte dej nn slags frid
Du trodde det var msesidigt
Du trodde det var en frga om att ge och ta
Du hade din betydelse
Det var till dej dom kom varje dag
Sen tog dom allt dom kunde och lmna dej kvar
vid en flckig duk och ett sprucket glas
Och allt dom sa bakom din rygg sen-a
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