
Där ännu nyårsdagen sover. 

C
C      F      C
Dar ännu nyårsdagen sover, på ett nattåg klockan tre, 
       F     G7
sitter en ensam man och röker i en andraklasskupé 
     C      F     C
och på hans spegelbild i fönstret blandas tårarna med snö,
      Am         F      G7      C
som sakta rinner nerför glaset och försvinner pö om pö. 

C                  F     C
Sä här pä håll verkar hans hemstad vara så liten och så trygg, 
                F         G7
att man har svart att tro att något där fick ske bakom hans rygg 
           C           F        C
och att just dom han litat mest pä svek, det smärtar ännu mer, 
          Am     F    G7       C
för om än kärleken är blind sä är det ögonen som ser.

        Am   F      C       G7
Men Vera du ska blekna i hans minne efter hand, 
     Am  F       G7
som ett vykort från ett alltmer fjärran land...
                   Am   F          C   G7
Och Jonny inget gör så ont som när din första käriek dör,
          Am      F         G7
men det är oskulden som gör en alltför skör...

        C          F     C
Där ännu nyårsdagen sover rusar tåget bara på
      Am         F          G7      C
och nånstans bortom horisonten färgas himmeln alltid blå...

C                  F        C
Och här i Stockholm har han sovit mest på nattbuss 93 
       F        G7
och någon gång på toaletten till ett nattöppet kafé. 
  C            F  C
Och fastän pengarna är slut och han har magrat lite grann, 
         Am       F        G7      C
så får han mer och mer konturen av en fri och odöpt man. 



C         F    C
Nu är han inte Jonny Guppet, denne pajas i din famn, 
         F       G7
han är en främling ibland främlingar och väljer själv sitt namn. 
    C       F        C
Och han ska inse när hans självömkan en dag ger honom lov,
      Am            F      G7      C
att det var mer än dej han flydde från där nyårsdagen sov...

        Am   F      C       G7
Och, Vera du har bleknat i hans minne efterhand,
     Am  F       G7
som ett vykort frän ett alltmer fjärran land... 
                   Am   F          C   G7
Och om än inget gör så ont som när ens första kärlek dör, 
          Am      F         G7
sä är din oskuld allt den smärtan helt förgör...

      C         F              C
Där ännu nyårsdagen sover blev hans förlust en andra chans 
      Am         F         G7      C
och långt där bortom horisonten är det gryning någonstans...


