
Leef als een zigeuner – Frank van Etten (staccato)
Voorstuk: D(strike) E(strike)
                      A
Denk dan eventjes aan mij

Ze was als een godin avontuurlijk en mooi
   D
Ze leefde van liefde, van lol en allooi
   E
Ze had zo veel gehad toch was ze niet kwijt
   A           E
Zo onbereikbaar

   A
Ze deed je soms pijn met het grootste gemak
     D
Alle liefdes die ze zonder blaam met vriendschap verbrak
   E
Ze maakte je kwaad en dan weer zo week
   A
Zo onbereikbaar
                  E
Maar je voelde je goed
                                        (STOP)
Als ze met een lach dansend voor je zong

A
Refrein: Leef als een zigeuner, lach als een clown

  D
Geniet van de momenten ook al ben je down
   E
Vergeet nu het verleden, lach de toekomst tegemoet

A           E
Dat doet je goed
     A
Even weg van de problemen, eventjes met mij alleen

                D
Voel de warmte van mijn liefde door de regenbuien 
heen
             E
Ik laat jouw zonnetje weer stralen en ben je weer 
blij
                      A
Denk dan eventjes aan mij



Leef als een zigeuner – Frank van Etten (staccato) (VERVOLG)
         D
Denk dan eventjes aan mij
        A
Hou een plekje apart
   D                                            E
Je proefde van mijn liefde zei jij en wees naar jouw hart
                        (stop)
Terwijl je danste en zong

A
Refrein: Leef als een zigeuner, lach als een clown

  D
Geniet van de momenten ook al ben je down
   E
Vergeet nu het verleden, lach de toekomst tegemoet

A           E
Dat doet je goed
     A
Even weg van de problemen, eventjes met mij alleen

                D
Voel de warmte van mijn liefde door de regenbuien 
heen
             E
Ik laat jouw zonnetje weer stralen en ben je weer 
blij
                      A   E
Denk dan eventjes aan mij
                      A   E
Denk dan eventjes aan mij
                      D   A
Denk dan eventjes aan mij


