
Sommarkatt (Om du inte vet hur man tar Asus2 går det bra med A) 

 
E          Asus2 
Hon låg utsträckt på en sönderfestad guldglittrande strand 
       E   Asus2 
och sommarsolen kittla´ hennes ögonlock.  
       E       Asus2  
En rizlarullad rök rykte i hennes ena hand  
             E                                  Asus2 
och det glittrade som guld i varje dreadlock.  
  
                Bm                   E             A 
Hon hade badat nyss med alla kläder på  
                 D         E            A 
nu låg hon yr och varm och våt. 
                  Bm             E              Ciss   D 
Hon kunde inte för sitt unga liv förstå 
            Bm                             E 
vad det var som hon skrattade åt.  
 
Ref. 
               A             D           A               Bm 
Och med sand i sitt hår nyss fyllda arton år 
              A              D                      E  
var hon vacker som en vildkatt, lika skitig och smal.  
         A             D                    A                  Bm 
Lika brinnande vild som själva frihetens sinnebild.  
           A                 E                  A 
Tredje dagen på en Hultsfredsfestival.  
 
Mellanspel: 
A, D, A, Bm, A, 
G, C, D, Asus2 
 
Vers. 
Han kom ut som ur en dimma ur ett fyramannatält.  
Han såg regnbågsfärger, stjärnfall. Allting dansade.  
Med hans lokalsinne och minne var det lika illa ställt 
han visste inte vart han ville så han chansade.  
 
Han hade vart här varje år sen –95  
var lika van som i sitt hem. 
En festivalräv och en partyiller men… 
…nu hade han gått vilse igen.  
 
Ref.  



Och solbränd och röd föll han likt en hjältedöd 
och han landade på stranden berusad och matt.  
Han var nitad och blind när någon rörde hans kind.  
Så började en saga med ett skratt.  
En saga om en räv och om en katt.  
 
Stick 1 
             Fissm                            E                          
Det blev kaos och fest det var ett kärleksmanifest. 
                D                                   E 
De dansa vackrast utav alla på The Hives.  
            Fissm                                   E            
Genom Blur och Linkin Park, Håkan Hellström och The Ark 
            D                                                  E 
till en Stage Dive under Soundtrack of our Lives.  
 
             D                             A                    Bm 
Och de surfa på publiken på applåderna och skriken 
              D              Bm             E 
sångarn yla som en varg i mikrofonen. 
           D                                       A                Bm 
På ett hav av tusen händer och på söndersupna stränder 
           D              Bm                   E 
låg de lyckliga på rygg och såg på månen.  
På månen… 
 
Stick 2 
     A                  Dm          
En juninatt är lång men den tar slut i alla fall.  
A                                              Dm  
Söndagmorgon kom och den var bitter, grå och kall 
 A                           D                 E 
när de kravla ur sitt sönderslitna tält.  
 
         A                                                   Dm         
Hela campingen stank fimp och mäsk och bakfull depression. 
        A                                               Dm 
Och överallt drog människor bort mot Hultsfreds tågstation.  
             A                    D                   Bm                             E 
Men då ställde han sig plötsligt på en Baja-maja någon hade vält.  
 
Ref.  
Han sa: ”Vackra vilda katt. Jag drömde nåt inatt 
Och i den drömmen hade årstiderna vänt.  
Att festivalen var förbi det sket vi fullständigt i.  
Vi fortsatte som om inget hade hänt.  



 
Vi ska lifta till Berlin. Vi ska pröva kokain.  
Jag har sparat femtonhundra och en sjuttifemma Rom.  
Det blir fan ingen hejd, vi ska gå först i Love Parade.  
Tveka inte, neka inte! Kom!  
Kom och känn hur sommar´n börjar om!” 
 
Vers.  
Men det är skillnad att va katt och räv och arton och tjufem.  
Hon hade sommarjobb på lagret i en Ica-butik.  
Hon hade lovat mamma dyrt att komma raka vägen hem 
så plötsligt satt hon där på kustpilen mot västervik.  
 
Ja hon for hem och han for ut på Interrail 
de sa: ”Vi hörs väl via mail”. 
Och där hemma där gick livet på rutin.  
         Bm                             E 
Men sommarn levde vidare i fantasin. 
                  Bm                                         E                                     A 
Där står en vildkatt och en räv och ser på månen från ett hustak i Berlin.  
 


