
Free - Gavin DeGraw 

 

I'm a poor, I'm a rich 

I'm a mountain and a ditch 

I'm a dagger and a shield 

I'm impatient, I'm a yield 

 

And I wanna be free, wind in my hair 

Salt on my skin, sun in the air 

I have to feel love holding on me 

I'll give you everything that you would 

ever need 

 

I'm the fight and the dance 

I am heartbreak and romance 

The feather and the stone 

I feel crowded and alone 

 

And I wanna be free, wind in my hair 

Salt on my skin, sun in the air 

I have to feel love holding on me 

I'll give you everything that you would 

ever need 

 

And every once in a while I wanna sit 

back and enjoy the view 

I'm feeling my senses 

Oh my life has been surrounded by 

fences 

But I found some that I could see 

through, I could see through 

 

And I wanna be free, wind in my hair 

Salt on my skin, sun in the air 

I have to feel love holding on me 

I'll give you everything that you would 

ever need 

Everything that you would ever need 

Everything that you would ever need 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben een arme, ik ben een rijke 

Ik ben een berg, ik ben een sloot  

Ik ben een dolk en een schild 

Ik ben ongeduldig, ben een oogst 

 

En ik wil vrij zijn, wind in mijn haar 

Zout op mijn huid, zon in de lucht 

Ik moet liefde voelen die me vasthoudt 

Ik zal je alles geven wat je ooit nodig 

zou hebben 

 

Ik ben het gevecht en de dans 

Ik ben liefdesverdriet en romantiek 

De veer en de steen 

Ik voel me overvol en alleen 

 

En ik wil vrij zijn, wind in mijn haar 

Zout op mijn huid, zon in de lucht 

Ik moet liefde voelen die me vasthoudt 

Ik zal je alles geven wat je ooit nodig 

zou hebben 

 

En af en toe wil ik achterover leunen 

en genieten van het uitzicht 

Ik voel mijn zintuigen 

Oh mijn leven is omgeven door hekken 

Maar ik vond er een paar waar ik 

doorheen kon kijken, ik kon er 

doorheen kijken 

 

En ik wil vrij zijn, wind in mijn haar 

Zout op mijn huid, zon in de lucht 

Ik moet liefde voelen die me vasthoudt 

Ik zal je alles geven wat je ooit nodig 

zou hebben 

Alles wat je ooit nodig zou hebben 

Alles wat je ooit nodig zou hebben 

 

 


