
Medan dagarna singlar förbi

E
Jag har levt som en rövare, rumlat omkring
                                       H              E
Jag har ridit en stor elefant

Jag mötte en varg med ett lismande grin
                                                     H                        E
Och en häst som var mycket dansant

A                                              E
Nu kan jag göra precis vad jag vill
                                                                H
Jag är äntligen lycklig och fri
E                                              A
Ut över ängen hörs lärkornas drill
                    H                                       c#m
Medan dagarna singlar förbi
                    H                                        E
Medan dagarna singlar förbi

E
Jag har simmat bland hajar för ett stycke bröd
                                      H                   E
Jag har vadat i tröstlösa kärr

Jag har vandrat ut på en matta av glöd
                                    H               E
Och fått några tydliga ärr

A                                              E
Nu kan jag göra precis vad jag vill
                                                                H
Jag är äntligen lycklig och fri
E                                              A
Ut över ängen hörs lärkornas drill
                    H                                       c#m
Medan dagarna singlar förbi
                    H                                        E
Medan dagarna singlar förbi

E
Jag har bott på ett sjabbigt hotell i Paris
                                         H             E
Där var livet en eländig fest

Jag blev tvungen att ljuga för en polis
                                             H                         E
Och bekänna min synd för en präst

A                                              E
Nu kan jag göra precis vad jag vill
                                                                H
Jag är äntligen lycklig och fri
E                                              A
Ut över ängen hörs lärkornas drill



                    H                                       c#m
Medan dagarna singlar förbi
                    H                                        E
Medan dagarna singlar förbi

E
Jag har gråtit bland clowner i nedsläckta hus
                               H                       E
Förförts av sirener från skyn

Jag har trott att man tänkt blåsa ut mina ljus
                                              H                  E
När jag räddats av ödets försyn

A                                              E
Nu kan jag göra precis vad jag vill
                                                                H
Jag är äntligen lycklig och fri
E                                              A
Ut över ängen hörs lärkornas drill
                    H                                       c#m
Medan dagarna singlar förbi
                    H                                        E
Medan dagarna singlar förbi

E
Med dumstruten på och med darrande läpp
                              H                  E
För brist på självdisciplin

Har jag fått några rapp av den hårdaste käpp
                             H            E
Ett kapitel i biografin

A                                              E
Nu kan jag göra precis vad jag vill
                                                                H
Jag är äntligen lycklig och fri
E                                              A
Ut över ängen hörs lärkornas drill
                    H                                       c#m
Medan dagarna singlar förbi
                    H                                        E
Medan dagarna singlar förbi


