
Gi meg fri – Jahn Teigen

Intro: |G        |G       |G         |G

       G
Jeg sitter og ser på livet
       Bm                            Em
Jeg sitter og ser på meg selv
           Am
og jeg har min egen verden
            F                   D
og der føler jeg meg vel
     G
og selv om jeg er alene
           Bm                      Em
og ser mennesker gå forbi
         Am
er jeg med å farge byens 
        F            D
eget gatemaleri

              Em                     Bm7
Så fint å sitte å leke med tanker i blant
       C                           G
å la sansene ta hva de får
           Am            D7                    G
Det er livets egen hvilepuls som slår

            G
Du kan drømme og fantasere
                 Bm                 Em
Og du kan finne på mye rart
            Am
Du kan tenke og spekulere
        F                   D
Ikke alt kan bli forklart

           G
Det er mye jeg ikke skjønner
     Bm                  Em
Av livets store magi
              Am
Men jeg holder fast på drømmen 
            F              D
og min egen fantasi

               Em                    Bm7
Så fint å sitte å leke med tanker i blant
       C                           G
å la sansene ta hva de får
           Am             D7                  G
Det er livets egen hvilepuls som slår



                        G
Gi meg gi meg fri
     C
Nå vil jeg si
   Am               D
å gjøre det jeg vil
                        Bm
Gi meg gi meg fri
     Am7
Nå vil jeg gi
       Am                 D
Meg selv no mere tid
             C  G Am7 D7  C  G Am7  D7   |G    |G 
Gi meg fri

           G
Spero dando verso il cielo
       Bm                 Em
Sperando di nel di piu
    Am                                F                   D
La tona steil django nessuno sai come sto
    G        
In nostro mondo in diverso
   Bm               Em
La tona giu sei piu
        Am                                  F           D
Io o mitro boda solo devo desterevi in blu

          Em                     Bm7
Fint å sitte å leke med tanker i blant
      C                            G
å la sansene ta hva de får
           Am            D7                  G
Det er livets egen hvilepuls som slår

|:                      G
Gi meg gi meg fri
      C
Nå vil jeg si
   Am               D
å gjøre det jeg vil
                        Bm
Gi meg gi meg fri
     Am7
Nå vil jeg gi
        Am                  D
Meg selv noe mere tid
             C  G Am7 D7  C  G Am7 D7  :| G   |G    |G     |G
Gi meg fri 


