
Axel Rosengren och jag

D                                                                    G
För mer än hundra år sen for Axel Rosengren
             A                                                      D
Med drömmen om att slippa fattigdom och svält
                                                                   G
Från Vickleby på Öland, ett litet hus av sten
         A                                                        D
Till andra sidan havet för att få det bättre ställt

D                                                                G
Han sökte många jobb, fick diska’ på ett sjapp
   A                                                          D
I Salt Lake City sjöng han psalmer för publik
                                                                     G
Det gick från tunga lyft till att trycka på en knapp
           A                                                                   D
Han lärde sig från grunden, koka soppa på en spik

D                                                      G
Åren kom och gick, när han blev pensionär
A                                                                   D
Hade han bestämt sig för att återvända hem
                                                                     G
Med kistan full av dollar från landet over there
                   A                                               D
Och en makalös möbel med sladd och antenn

           C                                                      G
Jag bruka’ ströva runt ibland på egen hand
                C                                                        G       D
Längs stora vägen nyfiken och fri
C                                                       G                                
Axel Rosengren grävde i sitt nya land
             A                                                                                               
Han rätade på ryggen när jag sakta gick förbi

D                                         G
“Hej där lille man, vad har du på gång”
 A                                                                   D
“Finns det någon här som vill leka idag”
                                                              G
Han nickade och log, sen brast han ut i sång:
  A                                                             D
“Tänk så mycket sugar det finns i USA”

D                                                                G
Han tuggade sin tobak och spotta’ i en hink
A                                                           D
Skrattade och sa: “Ta det lugnt, ta en Toy”
                                                                       G
“Kom in ska jag berätta”, han hällde upp en drink
          A                                                                      D
Tog fram ett fat med bullar och ett stort glas O’boy



 C                                                                   G
Värst av allt var färden på en stormig ocean
        C                                                     G            D
Så illa att en man föll över bord
    C                                                               G                                
I Texas blev han vän med en riktig indian
A                                                                    
Och på Mississippifloden, anklagad för mord

D                                              G
Så i Louisiana hitta’ han sin livskamrat
           A                                                       D
Han tystnade och fastnade i minnet, det var då
                                                                G
Jag fick syn på hans stora teveapparat
            A                                                   D
Han skrockade förnöjt gick fram och knäppte på

        C                                                   G
En karta börja’ brinna, nu startade Bonanza
C                                                          G                   D
Bröderna Cartwright från prärien i väst
           C                                               G                                      
Jag våga’ inte blinka, jag ville inte chansa
A
Fyra tuffa cowboys kom ridande på häst

        D                                                   G
En längtan hade fötts, ett frö som börjat gro
            A                                                               D
Med bilderna i huvet sprang jag hem i månens sken
                                                          G
Han var pappa Ben och jag var lille Joe
           A                                                               D
Mitt hjärta slår ett extra slag för Axel Rosengren


