Hjerter Dames Sidste Sang
Tekst og melodi: Lars Winnerbäck Oversættelse: Allan E. Petersen
Intro og mellemspil: C C/G F F/A G G/D C C/B#
Hvor stierne, de førte os hjem til middagstid C C/G F F/A G A/D C C/G
Og alt i 70 var nyt endnu, __ ___ ___ F F/A G G/D C C/# C C/G
Hvor husene tog slut, og hvor skovene tog fat, F G E# F
Der bo´ede jeg, der bo´ede du – G Am
Der bo´ede jeg og du. G C
Ingen jordskælv, hvor vi bo´ed´, ingen sult og ingen nødMen det skælved´, når du rørte ved mig.
Du var sytten, jeg var seksten, og jeg skulkede og snød,
Jeg ville bare vær´ hos dig!
Jeg ville bare vær´ hos dig!
Sommetider ka´ jeg høre, at du lever fra en ven,
Og det lyder, som du er på rette vej
Men gad vide, om du kommer på det gamle sted igen
Og måske tænker lidt på mig,
Og måske tænker lidt på mig.
Hvor husene tog slut, og hvor skovene tog fat,
Og alt var tyst i natten, kold og sort,
Hvor nætterne hvisked´ om et hedt og heftigt liv
Og hvor ingenting var gjort,
Og hvor ingenting var gjort.
Det er let at tænke baglæns, når forvirringen er stor,
Og når jeg har det så´n, så tænker jeg på dig
Alt er så forgæng´ligt, alt ka´briste på vor jord
Men du står altid klart for mig,
Du er altid der for mig!
Men tiden har vel ret at forandres, når den går
Og nu er den hos dig og hos din ven
Jeg ska´ aldrig mere ligge med ho´ det mod dit hår
Og aldrig elske dig igen
Og aldrig elske dig igen.
Men hvor bækken førte hjem, og hvor vejene var endt
Der er Himlen lidt nærmere for mig
Der har tiden skabt en plads for os, og alt hvad der er hændt
Der ka´ jeg gå og savne dig
Der ka´ jeg gå og savne dig.

Men nye dage venter med nye tidsfordriv,
Og alting lig´ som kræver mere nu
Så tag du dine minder og forsvind fra mit liv
Elskede, elskede du
Elskede, elskede du!

