
31 København 2019

Start: C-D-G
G                   Bm         Am        D           G
En ferietur vi skulle på og turen til København sku' gå
G                   Bm           Am                     D
for at se hvad byen ku' byde på jo,lidt af hvert for både store og små
Jo, København er en dejlig by trods mange på gaden har næsen i sky
Cyklisterne kører li' som de vil og det må vi andre ta' hensyn til

Jeg glæder mig til at komme hjem til mit eget hus og min egen seng
her i det jyske der finder jeg både fred og ro og det passer mig
Jeg glæder mig til at komme hjem til mit eget hus og min egen seng
her i det jyske der finder jeg både fred og ro og det passer mig - C-D-G

Ikke mange på gaden ser op og ler, ved ikke det mindste om hvad der sker
Mobilen ta'r al opmærksomhed - hvad tænker de på ikke noget jeg ved
En voldsom trafik og en frygtelig larm et hav af biler i hurtig fart
Turister, cyklister og larm især det gjorde livet på gaden svær

Jeg glæder mig til at komme hjem til mit eget hus og min egen seng
her i det jyske der finder jeg både fred og ro og det passer mig
Jeg glæder mig til at komme hjem til mit eget hus og min egen seng
her i det jyske der finder jeg både fred og ro og det passer mig - C-D-G

Solo som ovenstående - C-D-G

En tur på Strøget vi også tog i håbet om at finde en krog
hvor vi ku' sidde og nyde lidt mad men andre mennesker i krogen sad
Der var dog et sted hvor vi fandt ro på Christiansborg hva' ska' vi tro
Hvor er de mennesker vi valgte ind - på ferie - jeg tænkte i mit stille 
sind

Jeg glæder mig til at kommme hjem x2 - C-D-G


