Eldvakt
Text & musik: Lars Winnerbäck
Cm Cm/H

Ab

när våran dagistid tog slut
G

Ab7

G7

så såg vi likadana ut
Fm

G7

med samma drömmar om att bli en popidol
Cm

Cm/H

Ab

vi spelade boll och jagade troll
G

Ab7

G7

under ett trygghets parasoll
Fm

G7

och var rätt säkra på att nå vårt drömda mål
Fm
men sen när sommaren tog slut
Cm
din farsa hämtades med snut
G7

Cm

ni fick en lägenhet på andra sidan stan
D7
du spelade boll på annat håll
under ett annat parasoll
G7
fast vi såg likadana ut när vi var barn
Cm

G7/D Cm/Eb Cm/G G7

när jag somnar står en ängel vid min dörr
Cm
precis som förr
H

Eb

och gör att allting ordnar sig

G7

Cm Cm/H Ab G Ab7

och den blir tryggheten för mig
Cm
vem står eldvakt för dig
vi växte upp på var sitt sätt
med skilda fel och skilda rätt
sen kom en ljuvlig doft från stan av grå betong
där i stan så fanns en låga
och en fråga om att våga
och om vem som vågade trotsa en batong
du vågade sno du vågade slåss
du vågade pröva några bloss
men du vågade aldrig nånsin komma hem
så du vaknade i en säng
hos någon vacker mannekäng
du blev en popidol som alltid kom i kläm
när jag somnar …
nu doftar hägg och björk slår ut
och våren leker som förut
det är fest jag dricker öl du röker på
jag är arbetslös och meningslös
men lever glad ändå
för jag har valt att för en tid få leva så
men jag undrar om du valt
att leva så banalt
och om du inte hellre vill bli fri
och jag undrar här uti
om dina vänner står dig bi
och om de nånsin i en tvist tar ditt parti

när jag somnar …
men vem är jag att sitta här
och vara bättre än dom där
säg vem är jag att tala om vem som är glad
vi lever våra liv
med våra egna perspektiv
på varsin sida om vårt samhälles fasad

