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Am
Flyg, Sten! Flyg, Sten!
               F  E7     Am         F    E7     Am
Men du flög inte, Sten. Du flög inte, Sten. 

       Am                 Dm 
Jag höll dig i mina händer,
      G7                      C
jag blåste varmt liv i dig, 
             F                                Dm                                E7
jag höll upp dig, jag öppnade händerna och viskade: Flyg!

             Am E7     Am                 F   E7    Am
Men du flög inte, Sten. Men du flög inte, Sten.

      Am                            Dm
Jag lyfte och släppte, jag bönföll och bad,
          G7                   C
snälla älskade Sten, flyg!
        F                              Dm 
Jag vet att du kan, att du kan om du vill, 
            E7 
jag ska lyfta och hjälpa och älska och tro

             Am E7    Am          F   E7     Am
Men du flög inte, Sten. Du flög inte, Sten.

              Am                                Dm
Jag blev arg och förtvivlad, jag sparkade och grät,
           G7                              C
det är klart att du kan om du vill!
              F                           Dm
Och du säger att du vill, så res dig upp och flyg,
            E7
det är klart att du kan, att man kan om man vill

             Am E7    Am          F   E7     Am
Men du flög inte, Sten, Du flög inte, Sten.



                       Am
Det kanske är därför 
                    Dm
att du är en Sten?
                        G
Det kanske är sant 
                              C
att stenar inte kan flyga? 
                        F
Det kanske är sant 
                         Dm
att alla inte har vingar?
    E7
Å, finaste Stenen, förlåt mig, 
   Am
förlåt. 

 Am                        Dm
Sten, nu lägger jag ner dig här
          G                       C
i det mjuka doftande gräset.
                   F                          Dm 
Det är den vackraste plats jag vet 
            E7
för en Sten.
                 Am                             Dm
Det är inte ditt fel att du inte kan flyga,
                       G                              C
Det är ingens fel att en sten är en sten.  
                    F                                     Dm
Det är inget fel att man drömmer och längtar, 
      E7
en sten längtar neråt, en fågel längtar uppåt

Am                       Dm
Somliga hjärtan är fåglar som flyger, 
G                          C
andra hjärtan är stenar som  stannar.
Am                         Dm
Somliga hjärtan vill växa och sträva, 
E7
andra vill stanna på jorden. 
  Am                           Dm
Stenar har bäst av att ligga i gräset, 
G                                C
fåglar har bäst av att flyga och drilla,
      F                            Dm
så flyg, lilla fågel, och sjung dina sånger, 
      E7
låt stenarna ligga i gräset och lyssna 


