
Aron Can - Flýg upp 
 
Capo á 3. Bandi 

 
Am                                               D 
var alltof lengi að leita af þér, var ekki lengi að leika mér 
G                                                          Em                      
það virkar ekki að segja mér neitt, það virkar oftast ekki vel      
 
           Am          D       G             Em 
og ég flýg upp og ég fýra upp  
           Am         D        G             Em 
og ég flýg upp og ég fýra upp    
 
                    Am                                                    D 
Segðu mér hvert að fara, ég veit það sjálfur ekki alltaf 
                                    G                                                           Em                  
ég veit það er miklu betra að svara, ég þarf á einhverju öðru að halda     
                                  Am 
ég vildi að ég gæti sagt þér allt um leið 
                              D 
fastur á trúpiter fastur inni minum eigin heimi 
                               G 
veist að þú getur alltaf sagt mér allt um leið 
                                     Em                                      
þó að ég gleymi mér stundum hausinn á mér er á sveimi   
 
 
Og ég flýg upp og ég fýra upp ... 
 
        
        Am      D                                                                                                 G 
Ekki sofna, veit að ég er blautur og mig langar ekki mikið til þess að þorna 
     Em                                                                                    Am 
ég þarf á þér að halda annars langar mig ekki að fara sofa    
     D                                                                                        G 
ég er að fara yfir um ég veit þau vita hvernig ég er að koma  
Em 
koddu með mér upp og förum aldrei aldrei niður baby 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Am                                                             D 
Ég vildi að ég gæti sagt þér allt um leið, fastur á trúpiter fastur inni minum eigin heimi 
                                         G                                    
veist að þú getur alltaf sagt mér allt um leið 
                                      Em 
þó að ég gleymi mér stundum hausinn á mér er á sveimi 
 
                                      
Og ég flýg upp og ég fýra upp ... 
 
 
 
Am                                                          D                                                        G 
tvö skref og svo eitt til baka, nokkur glös með bara til að halda okkur við 
                                       Em 
geri hvað sem er fyrir þig            X 2 
   
 
 
          Am       D          G        Em 
Og ég flýg upp og ég fýra upp  
          Am        D        G         Em 
Og ég flýg upp og ég fýra upp    
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