
Refrainet er frit 

Tekst: Gasolin', M. Mogensen 
Musik: Gasolin' 

G 

Vi er vist mange i det ganske land 
der plasker rundt så godt vi kan 

D 
i byer fyldt med romantik 

               G 
og vild panik. 

 
G 
Vi lever livet på må og få 
og jager det som vi ikke ka nå 

D 
og har du penge ka du få 

                             G 
har du ingen ka du gå. Ja du ka’, ja du ka’. 

 
C                                    D 
Så når jeg synger denne sang for dig 

C                            D 
så er det for at fortælle dig 

    Bь 
at livet er kort 

    C 
og lykken er slidt 

       D 
men skide vær' med det  

 
for refrainet er frit. 

 
     G 
Åh lorlei  

                   D 
de ka rende mig 

    G 
åh lorlei 

                             D 
med deres gøgl og gejl 

                    C              D 
for jeg blev født på en sommernat 

  C                        D 
i sprællemandens tegn. 



 
 
 

Vi dyrker kvinder og kærlighed 
i denne verden af krig og fred 
vi siger til os selv at det nok ska gå. 
 
Men af og til så er det bare løgn 
de skød et gidsel sidste døgn 
ja denne verden er beskidt  
du ka' se det sort på hvidt. 
 
Så når jeg synger denne sang for dig 
så er det for at fortælle dig 
at livet er kort 
og lykken er slidt 
men skide vær' med det  
for refrainet er da frit. 
 
Åh lorlei  
de ka' rende mig 
åh lorlei 
med deres gøgl og gejl 
for jeg blev født på en sommernat 
i sprællemandens tegn. 
 
Så når jeg synger denne sang for dig 
så er det for at fortælle dig 
at livet er kort 
og lykken er slidt 
men skide vær' med det  
for refrainet er da frit. 
 
Åh lorlei  
de ka' rende mig 
åh lorlei 
med deres gøgl og gejl 
Ja lorlei 
de ka' rende mig 
åh lorlei 
med deres gøgl og gejl 
for jeg blev født på en sommernat 
i sprællemandens tegn. 

 


