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SÃ¸ndag morgen

Musik : Kris Kristoffersen / Dansk tekst : John Mogensen

    A
Jeg stod op en sÃ¸ndag morgen
          D                  E         A      
kiggedÂ´ ud og sÃ¥ en himmel trist og grÃ¥,
                               F#m      
fik mig vasket lidt en kam igennem hÃ¥ret,
                     E
skÃ¦gget lod jeg bare stÃ¥.
     A                
Hvorfor pynte sig, en ensom mand,
 D                            A       F#m
der blot skal haÂ´ en lang dag til at gÃ¥,
           D
og for Ã¸vrigt knÃ¦kkedÂ´ snÃ¸rrebÃ¥ndet,
                                       E
det var det, der mangledÂ´. Jeg fik nok.

   A
Jeg sprang ned aÂ´ trappen, ud pÃ¥ gaden,
  D            E              A
blÃ¦sten kom og ruskedÂ´ mig i nakken.
                                  F#m
Jeg blev hurtigt kÃ¸let af, slog kraven op,
                 E
og fandt den sidste mÃ¸nt i frakken.
 A               D                                  A          F#m   
PÃ¥ en kaffebar i nabolaget sad jeg lidt og lyttedÂ´ efter snakken,
          D
detÂ´ svÃ¦rt at vÃ¦re ene, nÃ¥r man Ã¸nsker
                       E        
man var medlem af en flok.

 A                     D                       A
SÃ¥Â´n en tidlig sÃ¸ndag morgen er der ingen brug for mig.
                                E                         A
Alle andre holder fridag, slapper af, kun ikke jeg.
                  D                        A   
NÃ¥r man lever helt alene uden noÂ´en at holde af,
                E                  A
mÃ¥ man nok haÂ´ lov at mene, sÃ¸ndag er den vÃ¦rste dag.

I en park sÃ¥ jeg en far



som stod og legedÂ´ med sin pige ved en gynge.
Fra et Ã¥bent vindue hÃ¸rtes barnegrÃ¥d
en mor fik standset ved at synge.
Det var merÂ´ end jeg kuÂ´ taÂ´
det var som sten blev lagt pÃ¥ hjertet i en dynge.
Jeg blev syg i sjÃ¦len
lÃ¦ngtes efter kÃ¦rlighed, et sted at gÃ¥ i dok.

SÃ¥Â´n en tidlig sÃ¸ndag morgen er der ingen brug for mig.
Alle andre holder fridag, slapper af, kun ikke jeg.
NÃ¥r man lever helt alene uden noÂ´en at holde af,
mÃ¥ man nok haÂ´ lov at mene, sÃ¸ndag er den vÃ¦rste dag.


