Julgröten
Text & musik: Lars Winnerbäck
Intro & mellanspel: D F#m Hm A
D

F#m

G

det sjungs en sång inatt om ljus i vintertid
Hm

A

hysterisk julefrid
G

D

A

Asus4

rår med kalla ögon över taken
D

F#m

G

Fröken Svår vill somna bort och ta sig loss
Hm

A

men tusen tomtebloss
D#dim

Em

håller Fröken Svår lika vaken
A

Asus4

D

som den glada tomten vid adventsljusstaken
Hm

F#7

god jul fru Hjärter Dam och Fröken Svår
G

Em

A

och gott nytt år till all er sorg och era sår
Hm

F#7

begåvade små barn i stadens kör
G

Em

A

sjunger tindrande servilt så alla hör
D

F#m

G

de sjunger sånger om ett ljus i vintertid
Hm

A

medan mammon i sin svid
G

Em

A

drillar dig besatt tills du står naken

det går en gudason på stan med tunga fjät
han tröstade och förlät
men nu så står han själv mitt upp i gråten
en sömnig sil söver i säng fru Hjärter Dam
utan puss och kram
utan ambition att bli förlåten
en uppgiven gest bland världens bråten
en stressad mamma som har skinkan full av jul
blir rädd att släkten kanske inte har så kul
en kärnfamilj med huset prytt med marsipan
kan väl inte längta bort på dopparedan
Familj Vanilj vill fira julen snäll och söt
men en bittermandel göms i deras gröt
det går en ängel runt på stan med tunga fjät
medans mammon fet och tät
lutar sig tillbaks mätt och belåten
det går en sägen om att önska sig nånting
pengar far omkring
vad gör det mammon om nån utgjuter sig galla
det sjungs en sång inatt om ljus i vintertid
en barnakör tar vid
i glitter vakuum kan de hoppas tro och tralla
att Jesus återvänder snart en gång för alla
men om Jesus dog för våra synders skull
så lär han vara bra död i denna mull
fru Hjärter Dam står stel och sjunken ner i dyn
och hon väntar på ett stjärnfall i skyn
inte för att hon vill önska sig nånting
nej hon önskar ingenting

men hon vill se att det som glittrar mest ska falla
(vem vill inte det)

