
Det här är mitt liv (capo 2:a, D-munspel) 

Munspelintro //låga delen en halv gång// 

 

//C                G  Am                F   

  Det här är mitt liv.  Det här är min tid 

Am            G       F          C // 

  visa ditt ljus och jag kommer dit. 

  C               G  Am             F    

  Skänk mig ditt vin,  bittert och sött 

Am                     G         F      C // 

  och en liten bit bröd gärna lite sprött. 

 

Am              E                     F                   C 

Jag vill ej ha guld från Xanadu. Jag lämnar nu allt till dej 

           Am                   G        F      C 

wow, wow, wow, det här är mitt liv och bryr mig ej 

 

 

C              G   Am                F   

Mitt eget kvarter,   ja allt som du ser 

Am                G       F      C 

  det är ju mitt hem, och inget mer. 

C        G   Am              F   

Va inte rädd,   det är bara jag  

Am                G       F        C 

  så ge mig ditt hopp för ännu en dag 

 

Am                  E                     F 

Jag såg en skepnad bakom min dörr, när de unga  

                    C 

kom hem från sitt krig 

           Am                   G       F     C 

wow, wow, wow, med en brusten dröm och ny intrig 

 

 

    Am                       E                          F 

Ahh, jag hör en kvinna som sjunger en sång, den låter bra,  

              C 

är varm och stark 

           Am               G          F     C 

wow, wow, wow, en tårfylld sång, som bryter mark. 

 

    No no no – Munssolo (Komp 2 hela varv // - // ovan) 

 

    Am                       E                          F 

Ahh, jag hör en kvinna som sjunger en sång, den låter bra, 

              C 

är varm och stark 

           Am               G          F     C 

wow, wow, wow, en tårfylld sång, som bryter mark. 

 

Am             E                    F                   C 

Jag vill inte lämna dig igen, jag trivs med att ha dig här, 

           Am                   G        F      C 

wow, wow, wow, det här är mitt liv, kom va mig när. 

 

Munspelssolo avslut, (låga delen en halv gång) 

 

Text & musik:  

D. Beck, M. Moloney 

Översättning:  

Rolf Granlund 

Arrangemang:  

Rolf Granlund på  

Kim Larsens arr 

Capo på 2:a 

D-munspel 


