
Ud på vejen igen 

 

Han har en rød Ford Mustang med kaleche fra syvoghalvtreds 

Så hvis du spø’r, hvordan det går, vil han sikkert sig’, han er tilfreds 

Men der er dage, hvor han går og syn’s, at bilen er hans eneste ven 

Så ved han, det er tid at komme ud på vejen igen 

 

Hans kæreste si’r, at han godt ku’ ta’ og tabe sig lidt 

Når han skal ned efter øl, ku’ han starte med at tælle sine skridt 

Ned til tanken på hjørnet - der er flere hundred’ meter derhen! 

Er der no’t at sige til, han må ha’ bilen ud på vejen igen? 

 

 ”Når en dag jeg bli’r rig, skal jeg en tur til Memphis 

 Der er ingenting i verden som at være der selv 

 Ja, engang når jeg bli’r rig, vil jeg en tur til Memphis 

 Så kan I godt for min skyld blive hæng’ne her og rådne ihjel 

 Når bar’ jeg kommer ud – ud på vejen igen” 

 

Som en sømand har han få’t en tatovering med sin kærestes navn 

Men der er no’t, der tyder på, at hun har fundet sig en anden havn 

Han har altid gå’t i T-shirt, så han ku’ vise den frem 

Nu har han købt sig en skjorte og må ud på vejen igen 

 

Han har en flot hjemmeside og en vaskeægte Fender guitar 

Og på YouTube har han lært sig at synge som en rock’n’roll star 

I hans Elvis-outfit si’r de fleste, at han ligner ham selv 

Så han venter på, de ringer og vil ha’ ham ud på vejen igen 

 

Når han  en gang bli’r gammel vil han læse lidt om reinkarnation 

Med alle de talenter, så må han sgu’ da stamme fra no’n 

Er det Elvis eller Ford, der hans egentlige protomodel 

Når han ved det, skal det fejres med en tur ud på vejen igen 


