
 Du går nu 
 
 
II Bbm Ab I Db I Bbm Ab I Db II 
 
 
Bbm       Ab              Db 
Jag kom dit med en vän 
Bbm        Ab         Db    Gb 
hon fick köra mig hela vägen 
Bbm       Ab              Db 
jag kände hur hårt hon höll 
Bbm               Ab     Db       Gb            Ab 
och hur mina tårar brände innan dom föll 
 
 
Bbm      Ab   Db 
jag stod utanför 
Bbm        Ab     Db              Gb 
såg hur hjärtat slog under tröjan 
Bbm    Ab     Db 
sen ringde jag på 
                   Bbm          Ab              Db   
och jag har hatat mig själv för din blick 
             Gb               Ab 
när jag såg vad den såg 
 
 
du sa 
Ebm                   Ab 
jag visste från början 
                             Db 
jag hade rätt hela tiden 
Bbm    Ab 
du går nu 
Ebm                  Ab  
jag visste från början 
                             Db 
att jag var här på nåder 
Bbm    Ab 
du går nu 
Ebm           Ab 
allt som vi lovat 
                   Db 
vart tar det vägen 
Bbm    Ab 
du går nu 
Ebm             Ab 
allt som jag gav dig 
                      Db 
jag gör aldrig om det 
Bbm    Ab 
du går nu 
 
 



      Bbm            Ab         Db 
jag kunde bara inte längre 
Bbm                   Ab             Db 
det var som att kroppen sa nej 
        Bbm             Ab      Db 
som spår från en sämre tid 
      Gb           Ab 
så minns jag mig 
 
Bbm      Ab         Db 
blir jag nånsin förlåten 
Bbm            Ab           Db 
var och en skäms för sitt 
                Bbm     Ab        Db 
men med mod och utan stolthet 
   Gb              Ab 
så minns jag dig 
 
 
du sa 
Ebm                   Ab 
jag visste från början 
                             Db 
jag hade rätt hela tiden 
Bbm     Ab 
du går nu 
Ebm                   Ab  
jag visste från början 
                             Db 
att jag var här på nåder 
Bbm    Ab 
du går nu 
Ebm           Ab 
allt som vi lovat 
                   Db 
vart tar det vägen 
Bbm    Ab 
du går nu 
Ebm             Ab 
allt som jag gav dig 
                      Db 
jag gör aldrig om det 
Bbm    Ab 
du går nu 
 
 
Db     Bbm                    Ab 
ingen känner mig som du 
Db     Bbm             Ab 
ingen gör mig som du 
Db    Bbm             Ab 
ingen får mig som du fick mig 
 
 
 



Ebm                       Ab 
och jag visste från början 
                             Db 
jag hade rätt hela tiden 
Bbm     Ab 
du går nu… 
 
 
Bbm      Ab      Db 
jag stod utanför 
Bbm       Ab      Db             Gb 
såg hur hjärtat slog under tröjan 
	  


