
Juvelen i Kronan                                text o musik Stefan Andersson 
 
 
 
Min mor födde mig ett mirakel i sig  
Hon mötte min blick, sa - en ängel jag fick -‐ du är min vackra juvel  
Och vad som än sker vill jag att du vet -‐ du är min vackra juvel  
Och jag växte upp började skolan en höst  
Jag satt vid min bänk när jag kallades hem, orden minns jag än  
Din mor har gått bort, färgerna blev till grått i en vacker juvel 
 
 
Vacker juvel vad kan gå fel 
 
 
Ingen vacker syn det som bjöds på menyn  
Min far han drack och mina händer jag stack i hans plånbok en natt  
En örfil jag fick och sen så sa han stick -‐ till sin vackra juvel  
Jag träffade en vän mitt hjärtas låga hon tänt  
Hennes far jag fick se, för nu skulle det ske -‐ om hennes hand jag skulle be 
Han sa - en trashank som du vill ta min dotter till fru, du var just en vacker 
juvel 
 
 
Vacker juvel vad kan gå fel 
 
 
En pojke blev man och jag hankade mig fram  
För att försörja mig nu blev jag en simpel tjuv, en mycket sorglig figur  
Bland lagar och trams gick jag balans i en evig dans  
Blev impopulär både här och där  
För lagens långa arm var jag ett ökänt namn som skulle skrämmas fram  
Vi lekte råtta och katt, till slut de hann mig ifatt, nu var det schack och matt 
 
 
Vacker juvel vad kan gå fel 
 



Ja, nu är du fast nu får du stå ditt kast sa konstapeln helt krasst  
Och vill du veta ditt straff, då kan jag säga dig att  
Först så får du en smäll och sen så väntar en cell i Skansen Kronan ikväll 
Skansen Kronan minsann ja, den är fasligt grann  
Men det är nå’t som är fel, jag säger som det är -‐ Kronan saknar juvel  
Om detta blir mitt hem, då står jag gärna till tjänst som dess vackra juvel 
 
Vacker juvel vad kan gå fel  
Vacker juvel vad kan gå fel 
 


