
DRÖMMEN OM ALICE 
 
 
I Am I I I I 
 
       Am 
Jag drömde om Alice 
                Dm 
att hon klev in och tog över 
             G 
att hon var vackrare nu 
     Am 
än vad hon var förr 
 
          Am 
Att ni stod på min skolgård 
  Dm 
den enda jag trivts på 
              G 
hennes skratt var detsamma 

   Am 
det ekade som då 
 
       Am 
Jag sprang hela vägen 
 Dm 
jag flög förbi husen 
        G 
det kändes som milen 
         C  G 
och du kom aldrig efter 
 
 
             Dm                G 
Jag har sagt en sak och menat en annan 
           C    G/B   Am 
jag har ljugit jag med 
            Dm               G 
jag har sagt en sak och menat en annan 
 
det här är straffet för det 
 
 
I Am I I Am I Am/F# I 
I Fmaj7 I Am/F# I 
 
 
                     Am 
Väl innanför dörren 
                  Dm 
såg allt likadant ut 
     G 
så jag gick och la mig 
    Am 
jag grät några glas 



                        Am 
Inte så att det märkts nåt 
     Dm 
men så att det känts nåt 
    G 
svårt att sätta fingret på 
             Am 
när man väl gjort sig van 
 
       Am 
Dina böcker om städer 
                Dm 
dina signaturer 
  G 
dina trasiga kläder 
                    C   G 
ja, allting låg kvar 
 
 
Jag har sagt en sak och menat en annan… 
 
 
I Am I I I I 
 
 
       Am 
Jag drömde om Alice 
         Dm 
drömde att ni var vänner 
              G 
jag tänkte just såna vänner 
 C     G 
som vi var en gång 
 
 
                Dm                                 G 
Om man blundar ser man sanningen 
             C     G/B       Am 
som vi lever döljer vi den 
             Dm 
när jag vaknar upp 
G                 Am  G/B  C   C/E 
är du här igen 
 
 
Jag har sagt en sak och menat en annan… x 2 
 
 
I Am I I I I 
I Am I Am/F# I Fmaj7 I Am/F# I 
I Am I Am/F# I Fmaj7 I Am/D Am/E I 
I Am I 


