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Alle kom de langveisfra, ingen sjel var herifra Og byen var deres 
lekegrind

De tok seg inn i tomme hus, aldri fri for en slags rus
Og byen ble deres lekegrind

Det var røyk og heroin, folk gikk ut og folk gikk inn, og på stereoen: 
Velvet Underground

Alle de kjente var innom der og kjente litt på friheten der i den 
gamle funkisvillaen

Før politiet kastet dem ut

Uti nattens mørke skjød 
Rekende gatelangs

Skjebnen har mange navn
En sprøyte, blodåre, et savn

Alle kom vi langveisfra

Jeg har glidd vekk fra vennene dine og selvsagt og fra deg, 
Caroline, og nå er alt forandret

Først var vi forelskede, nå er vi nesten fremmede for hverandre
Jeg kom hit uten noenting og spilte rollen som

typen din, men nå er det over
Det er ennå varmt i laknene når jeg samler sammen sakene, og du 

ligger og sover
Og jeg kommer meg ut i natten

Ut i nattens mange rom
Rekende gatelangs

Flere timer har passert
En flaske, et hospits, en prostituert

Alle kom vi langveisfra

Jeg vet at jeg må takle dette, jeg våkner her våt av svette, med 
bekymring for framtida

Jeg vet at ting går i ring, jeg har arvet mors bekymring fra lenge 
sida

Og også hun kom langveisfra, hun var ikke herifra, en fremmed i 
sinn og skinn

Og jeg står en stund og skuer ut
Mot byens tak og byens hus, og jeg kjenner på uroen



Når jeg glir ut i natten

Ut i nattens mange rom
Rekende gatelangs

Mye liv og nattebråk
En sjel, en drift, en rock'n roll-låt

Alle kom vi langveisfra, ingen sjel var herifra Og verden ble vår 
lekegrind

Vi tok oss inn i tomme hus, sjelden fri for en slags rus
Og vi ble der i vår lekegrind Vi gikk inn i strømmen der

Av folk, penger, drømmer og begjær
Vi var jo så jomfruelige Alle kom vi utenfra

Alle trodde vi hadde det bra Og at dette var det naturlige
Før vi kastet oss ut i natten

Ut i nattens mange rom
Rekende gatelangs

Mye liv og nattebråk
En sjel, en drift, en rock'n roll-låt 

Alle kom vi langveisfra

Vi er små, små sjeler, akk så små


