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intro 
|1m  |  | 
vers 
|1 2 |1 2 |1 2 |4 4/5 | 
|1 2 |1 2 |3 2 |4 1  | 
 
brygga 
|5sus 4 |5sus 4 |3 2 |5sus  | 
|1 5 |4  | 
 
refr 
|5sus  |4  |2  |5 1 | 
|5sus  |4  |2 5 |1  | 
 
Ännu spelar syrsor 
Till vindarnas sus 
Ännu rullar kulorna 
På skolgårdens grus 
 
Och än strålar solen 
På brunbrända ben 
Ännu ruvar fåglarna 
Fast timmen är sen 
 
Det finns tid till försoning 
Innan dagen är förbi 
För jag tror, jag tror på friheten 
Jag lever I 
Och är det inte verklighet 
Så drömmer jag 
 
Sol, vind och vatten är 
Det bästa som jag vet 
Men det är på dig jag 
Tänker I hemlighet 
 
Sol, vind och vatten 
Höga berg och djupa hav 
Det, är mina drömmar vävda av 
 
Jag vill veta vägen 
Till herdarnas hus 
Jag behöver att omges 
Av en ledstjärnas ljus 
Det skymmer vid sion 
Och natten blir sval 
Men än doftar blommorna 
I skuggornas dal 
 
 
 
 



  D         Em7         D         Em7 
Ännu spelar syrsor till vindarnas sus, 
  D         Em7        G          A 
ännu rullar kulorna på skolgården grus. 
    D          Em7      D          Em7 
Och än strålar solen på brunbrända ben, 
  D        Em7           G         D 
ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. 
 
[Bridge] 
 
         Asus         G 
Det finns tid till försoning 
                 G 
innan dagen är förbi, 
        F#m               Em7           Asus 
för jag tror, jag tror på friheten, jag lever i 
    D           A             G 
Och är det inte verklighet så drömmer jag... 
 
 
[Chorus] 
 
A7sus                       G 
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet, 
Em            Em7            A       D 
men det är på dig jag tänker i hemlighet. 
A7sus                      G 
Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav, 
Em             A7         D     G/D   D    G/D 
det är mina drömmar vävda av... 
 
 
[Verse] 
 
D             Em7        D         Em7 
Jag vill veta vägen till herdarnas hus, 
     D          Em7         G           A 
jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. 
    D           Em7      D           Em7 
Det skymmer vid Sion och natten blir sval, 
    D         Em7         G          D 
men än doftar blommorna i skuggornas dal. 
 
 
[Bridge] 
 
           Asus       G             Asus         G 
Det finns tid till försoning innan natten slagit ut, 
        F#m                Em7            Asus 
för jag tror, jag tror att livet får ett lyckligt slut... 
    D           A             G 
Och är det inte verklighet så drömmer jag... 
 



 
[Chorus] 
 
A7sus                       G 
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet, 
Em            Em7            A       D 
men det är på dig jag tänker i hemlighet. 
A7sus                      G 
Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav, 
Em             A7         D     G/D    
det är mina drömmar vävda av... 
 
A7sus                      G 
Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav, 
Em             A7         G     D/F#    
det är mina drömmar vävda av... 
Em             A7         G     D/F#   Em7   D 
det är mina drömmar vävda av... 


