Sång till ung kvinna
Vers
Dm
Gm
Gläds nu, unga brud. Din tid är nu!
C
F
C A7
Gläds nu, ljuva fröken ty snart är du fru!
Dm
Gm
Idag är du glimrande, fri och ren
C
C7
F
C A7
men snart springer småpiltar runt dina ben.
Dm
Gm
Gläds unga dam! Dansa och sjung!
C
F
C A7
Skratta åt friheten. Skratta! Var ung!
Dm
Gm
Snart väntar mognaden, krokryggad, tung.
A7
Gm
Gläds nu, unga fröken! Sjung!
Vers
Din tid är nu! Somna rusig av vin!
Snart skall du själv vyssa små sömniga glin.
Då är all tanke på vinrus förbi.
Då finns inte tid för glatt fylleri.
Titta mot himlen! Le mot din sol!
Snart drar de små ner dig till jorden i din kjol.
Snart finns blott i minnena ljus och fågelsång
A7
Dm
A7 Dm
sen glömmer du bort allt som fanns där en gång.
Halv Vers
Snart sparar du lingonsylts-emballage
Snart är du för hängig för fräckt decolltage
Snart permanentar du ditt allt glesare hår
och sörjer celluliterna på dina lår.
Fett block
Dm
Gm
Och där det fanns vin och danser en gång
C
(C7)
F (C) A7 x massor
finns det endast kvar en rabattkupong
och Tvättmedel, bakpulver, lotto och damfrisör
och beundran av Lasse Kronér som sig bör
och ungarna vuxna och sprödrostat bröd
och kylskåpsmagneter och Thåström är död
och syjunta, tjejträff och bastu nå:n gång ibland

och glas rött på fredagskväll och morotsland
och P1, Tarotkort och Reseprogram
och Hänt Extras tips hur du blir en madam
och fötterna på jorden och blicken åt samma håll
och månadsbusskort och ekonomisk kontroll
och en charter till Grekland vart annat år
och varm kofta med dig varthelst du än går
och storslagna drömmar blir tama begär
och överenskommet ersätter kär
och aldrig mer barfota aldrig mer dum
och skattåterbäring och skilda sovrum
och aldrig mer chansa aldrig mera ta en risk
A7
Dm A7 Dm
och tacka sin skapare om man får vara frisk.
Dm
Gm
Gläds nu sköna brud! Dansa och sjung!
C
C7
F
C A7
Skratta åt friheten. Skratta! Var ung!
Dm
Gm
Snart väntar mognaden, krokryggad, tung.
A7
Dm A7 D
Gläds nu, unga fröken! Sjung!

