
HUR	  SKA	  DET	  GÅ	  
 
 
II: Eb I Ab I Bb I :II 4x 
 
 
                   Eb  Ab                Bb     
Hur ska det gå? Hur ska det gå? 
                    Eb                     Ab                      Bb 
Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? 
 
 
                   Eb                Ab               Bb 
Din sol har landat i mitt knä och gått sönder 
                Eb             Ab                  Bb 
och våra rader trillar ur och ligger kvar 
                 Eb           Ab                   Bb 
jag tror vi ljög fast vi sa att det var sant 
                    Eb            
vi var aldrig kära i varann 
                Ab             Bb 
det bara kändes likadant 
 
 
I Eb I Ab I Bb I I 
 
 
                   Eb                    Ab              Bb 
I ett stökigt rum med båda fötterna på bordet 
                     Eb              Ab          Bb 
jag har tagit båten över havet hit igen 
                       Eb                Ab                Bb 
för jag har en längtan som aldrig vill gå över 
                              Cm          
jag tror jag måste stanna här 
             Ab              Bb 
tills jag återvänder hem 
 
 
                   Eb  Ab                Bb     
Hur ska det gå? Hur ska det gå? 
                    Eb                     Ab                      Bb 
Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? 
 
 
                 Eb         Ab               Bb 
Såna som vi med lyckan mitt i sorgen 
                Eb                      Ab                 Bb 
vi ställer frågor och jag är trött på mina svar 
              Eb                Ab                      Bb 
men du finns i mina drömmar när jag sover 
                          Eb    
jag vill förändra nån av oss 
              Ab                       Bb 
men jag vet inte hur man gör 



 
 
I Eb I Ab I Bb I I 
I Eb I Ab I Bb I I 
 
 
                 Eb              Ab                        Bb 
Jag andas in och det känns som första gången 
               Eb                      Ab              Bb 
du håller om mig och jag vågar hålla kvar 
                 Eb            Ab                  Bb 
vi kanske ljög fast vi sa att det var sant 
                    Cm    
vi var aldrig kära i varann 
                              Ab       Bb 
men det känns precis likadant 
 
 
Hur ska det gå?... 2x 
 
 
                   Eb               Ab                Bb 
Din sol har landat i mitt knä och gått sönder 
                Eb            Ab                  Bb 
och våra rader trillar ur och ligger kvar 
                    Eb          Ab             Bb 
det finns en fara i att aldrig hitta vägen 
                      Cm 
det finns nåt vackert 
              Ab                  Bb 
med att vandra den ändå 
 
 
 
Hur ska det gå?... 4x 
 


