
Skor som går åt olika håll

G
Jag står vid ett vägskäl med mitt gepäck

Och ser mig omkring i alla väderstreck
            C
Mot någonstans är min enkla paroll
                     D                                                                            G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll

G
För att motverka slumpen har jag en plan

På resa mot landet är jag plötsligt i stan
                    C
Som en kalv på grönbete saknar jag koll
                     D                                                                            G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll

G
På väg till affären hamnar jag på lokal

Jag ställs hela tiden inför helt nya val
          C
Hur hittar jag hem, var är min fjärrkontroll
                     D                                                                            G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll

                    D
Jag har köpt ett par skor, köpt ett par skor
                                                                                                    G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll

G
Jag har en kärlek i väst och en kärlek i öst

En ger mig fest och en ger mig tröst
                  C
Jag far fram och tillbaka som en pumpad boll
                     D                                                                            G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll

G
Det är säkert ett misstag att bara ge hals

Man ska säga jag är galen, om man säger nåt alls
           C
Jag spelar i dur, men sjunger i moll
                     D                                                                            G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll

                    D
Jag har köpt ett par skor, köpt ett par skor
                                                                                                    G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll



G
Jag vill inte sälja min dyrbara själ

Mat på bordet behövs lika väl
Cl
Fattig som en lus, rik som ett troll
                     D                                                                            G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll

G
Jag säger farväl men jag står ändå kvar

Sagt är sagt och jag får inga svar
   C
I livets teater har alla sin roll
                     D                                                                            G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll

                    D
Jag har köpt ett par skor, köpt ett par skor
                                                                                                    G
Jag har köpt ett par skor som går åt olika håll


