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REF 
.          F 
Jeg er klovnen med harmonikaen 
      Bb                 Gm 
Jeg tjener lidt til vejen og dagen 
      C                                              F 
Og spiller gerne lidt så´n rundt omkring 
                               . 
Jeg elsker at se glade folk 
    Bb                     Gm 
Musikken kræver ingen tolk 
       C                                          F 
Og jeg kan glemme hverdagens jag. 
 
      C                  
Jeg kører ud på landevejen 
    F       
I både sne og storm og regn 
               G                                           C 
For som alle si´r –The show must go on 
 
Men når jeg sådan ta´r af sted 
           F                       
Er der nogle, jeg ikke ka´ ta´ med 
G                                                  C 
Det bagland, som betyder alt for mig 
Bb                              C. 
De sidder hjemme – venter på far 
      F                        Dm   
Jeg ved – de er det bedste, jeg har 
       G                                     C 
Og uden dem var alting intet værd. 
 
REF. 
Men jeg er klovnen med harmonikaen 
Når jeg lugter savsmuld, må jeg ta´ 
En tur af sted – det trækker mig derud 
Hvor folk de danser – takten slår 
Det har jeg gjort i mange år 
Og regner også med at blive ved. 
 
En aften kom jeg hjem og så 
At alt, som jeg ha´d bygget på 
Var væk – de ha´d pakket –alt var slut 
Det var jo dem, jeg regned´ med 
Og tog som en selvfølgelighed 
Nu var min verden styrtet helt i grus  
Jeg havde alt jeg ville ha´ 
Ja, lige indtil denne dag, 
Derefter ha´d jeg kun det tomme hus. 
 



REF. 
For jeg er klovnen med harmonikaen  
Jeg var jo blind som uglen om dag´n  
Jeg havde ikke set det komme – havde travlt. 
En stor del af mit liv var væk 
Forsvundet som en fugl på træk 
Og jeg stod blot tilbage – kold og bleg. 
  
Dm – C –Dm –C      BREAK med nedgang til C i bassen 
 
Jeg vågned´ op – jeg lå i min seng 
Jeg kigged´ rundt – forstod ingenting 
Det hele – det var heldigvis en drøm. 
Du vågned´ og spurgte: Hvad er der galt? 
Jeg ku´ intet sige – blev næsten kvalt 
En tåre trilled´ stille på min kind 
Jeg rakte hånden frem og strøg din kind  
Fik fortalt om kvalerne i mit sind 
Og du tog stille om mig, mens du sag´  
 
REF. 
Du er klovnen med harmonikaen,  
Og jeg elsker dig som bare fa´en  
Du er far og mand – og sådan ska´ det være 
Vi ved, vi er din base hjemm´ - 
Det ved vi, at du aldrig vil glemm´ 
Vi er her for hinanden – hver især.  
 
Men klovnen med harmonikaen –   
Det vil du altid være. 

 


