
Här är gräset alltid grönare än hos grannen

D
Jag sitter på min förstukvist en vacker sommardag

Av ingen särskild orsak alls känner jag mig glad
            G                                                             E7                                D
Med bondens mjölk i kaffet och ägg från hönsagår'n
                                                             A                     D
Tänker att jag reser nog aldrig härifrån
            f#m                       A
Och glömd är Liemannen
            c#m                                   f#m
Vem bryr sig om den tyrannen
                 D                            A                                   D
Här är gräset alltid grönare än hos grannen
                 D                            A                                   D
Här är gräset alltid grönare än hos grannen

D
Jag ser ett barn i kortbyxor och röda gympaskor

Som springer nerför gatan hem till far och mor
G                                                       E7                             D
Allting är förgängligt, ja, kanske är det så
                                                           A                             D
Men solen är så gul och himlen är så blå
            f#m                               A
Och snäckorna från stranden
        c#m                    f#m
På botten utav spannen
                 D                            A                                   D
Här är gräset alltid grönare än hos grannen
                 D                            A                                   D
Här är gräset alltid grönare än hos grannen

D
Jag visste det var över, jag visste det var slut

Trodde att mitt liv var bara sånt som hänt förut
         G                                                                E7                                  D
Då hörde jag en näktergal som sjöng en lycklig sång
                                                                           A                    D
Trodde att jag var död men då satte allt igång
         f#m                        A
Nu dansar Spelemannen
                  c#m                     f#m
På den öländska savannen
                 D                            A                                   D
Här är gräset alltid grönare än hos grannen
                 D                            A                                   D
Här är gräset alltid grönare än hos grannen
                 D                            A                                   D
Här är gräset alltid grönare än hos grannen
                 D                            A                                   D
Här är gräset alltid grönare än hos grannen


