
Ja må du leva 
Darin 

Em                                          G 

Varje dag, varje dag är en ny dag 

Em                                                       G 

Andas in, o lämna spegeln för en stund 

Em                                                                               G 

Skaka av dig dina trådar, låt mig torka alla dina tårar 

Em                                   

Finns mer a� fira än a� sörja 

                                                    G 

Kan du tänka om, ja om från början 

 

                     C                             G 

För när du blundar är all$ng klart 

               D                                            Em 

Säg mig vad du ser när du ser dig själv 

              C                                 G 

Kan du sakna sånt du redan har 

               D 

E� andetag, den $d du har kvar 

 

                           C                G 

Ja må du leva idag!  

                           D               Em 

Ja må du leva idag!  

 

Ja må du leva idag!  

 

Varje dag, varje dag är en nystart 

Ti�a upp för himlen speglar all vår mark 

Vart du än i världen hamnar 

Vart du än i livet tänker stanna, oh 

När det känns som all$ng rasar 

Finns det all$d någon väg $llbaka 

 

För när du blundar är all$ng klart 

Säg mig vad du ser när du ser dig själv 

Kan du sakna sånt du redan har 

E� andetag, den $d du har kvar 

Ja må du leva idag!  

Ja må du leva idag!  

Ja må du leva idag!  

Ja må du leva idag!  

Ja må du leva idag! 

 

Varje dag, varje dag är en ny dag 

Så höj di� glas, för nu är all$ng som det ska 

 

Ja må du leva idag!  

(Ja må du leva idag!) 

Ja må du leva idag!  

(Ja må du leva idag!) 

Ja må du leva idag!  

 Vers 

|Em |Em |G   |G   | 

Brygga, Refräng 

|C    |G   |D   |Em | 

|C    |G   |D   |D   | 

G Em 

C D 

Ja må du leva idag!  

(Ja må du leva idag!) 

Ja må du leva idag!  

(Ja må du leva idag!) 

Ja må du leva idag!  

(Ja må du leva idag!) 

Ja må du leva idag!  

(Ja må du leva idag!) 

Ja må du leva idag!  

 

För när du blundar är all$ng klart 

Säg mig vad du ser när du ser dig själv 

Kan du sakna sånt du redan har 

E� andetag, den $d du har kvar 

Ja må du leva idag!  


