
PROVINSDRENG

                           C     C69/G  C
Nu' det morgen igen,
                          C     C69/G  C
orker ikk' at stå op,
                                G    Gadd9/D  G
og hvor skal jeg gå hen,
                                       C      C69/G  C
med det der spirer i min krop?
                            C     C69/G  C
Hvorfor er jeg så træt?
                          C     C69/G  C
Her i sengen er fint,
                                 G    Gadd9/D  G
men hvorfor har jeg grædt?
                           C     C69/G  C
Jeg vi' hel're ha' grint!
       E7                                       Am7
Jeg er en dreng som ikke rigtig passer ind,
        Dm7                 G7            C            C7
men det gør sikkert heller ikke spor! Åh nej nej!
       F               G7    C   Cadd9/B  A7
Jeg deler bare solen ligeligt med   vind
Dm7      G7                    C    C69/G  C
her i provinsen hvor jeg bor!



                              C     C69/G
Nogen si'r det ta'r tid,
                                  C     C69/G  C
no'et man vokser sig fra,
                         G    Gadd9/D  G
de sku bar' lige vid',
                                       C     C69/G  C
hvad det er for no'et jeg har!
                                 C     C69/G
For det vokser inden i,
                           C     C69/G
jeg ka' ikke gøre ved,
                                  G    Gadd9/D  G
at det kun vil slippes fri,
                                      C     C69/G
på et koldt og fremmed sted!
       E7                                       Am7
Jeg er en dreng som ikke rigtig passer ind,
        Dm7                 G7            C            C7
men det gør sikkert heller ikke spor! Åh nej nej!
       F               G7    C   Cadd9/B  A7
Jeg deler bare solen ligeligt med   vind
Dm7      G7                    C    C69/G  C
her i provinsen hvor jeg bor!



                                      C       C69/G
Hvis jeg kysser hendes mund,
                                 C    C69/G
kan det være hun forstår,
                                G      Gadd9/D  G
at der var en særlig grund,
                                     C   C69/G
til det jeg gjorde sidste år.
                             C     C69/G
Jeg ka' ikke klare mer',
                                C     C69/G
hjertet banker i mit bryst,
                             G  Gadd9/D  G
for det eneste jeg ser,
                                       C     C69/G
er en smuk og fremmed kyst!
       E7                                       Am7
Jeg er en dreng som ikke rigtig passer ind,
        Dm7                 G7            C            C7
men det gør sikkert heller ikke spor! Åh nej nej!
       F               G7    C   Cadd9/B  A7
Jeg deler bare solen ligeligt med   vind
Dm7      G7                    C                   A7
her i provinsen hvor jeg bor! Åh ja ja ja, ja!
F            G7                    C                   A7
her i provinsen hvor jeg bor! Åh ja ja ja, ja!
Dm7      G7                    C    C69/G  C
her i provinsen hvor jeg bor!


