
Jag har gjort det igen 
 
 
I Bbm I  I  I  I 
 
                           Bbm 
Jag har gjort det igen 
                            Gb 
jag har dröjt mig kvar 
                                    Ab 
det finns en gräns för nästan allt 
                                                Bbm 
men för dig har jag gjort undantag 
 
                            Bbm 
jag har saknat en vän 
                             Gb 
en som tål det jag tål 
                                    Ab 
den enda som förstår varför 
                               Bbm 
när jag går halv härifrån 
 
                                 Gb 
jag vill rymma till nåt annat land 
                                        Bbm 
jag har vart låst så många år 
                                        Gb 
men du vill känna dig på väg nånstans 
                            Db 
och inte bara härifrån 
                                   Ebm 
den här gången är det jag som är tyst 
                              Bbm 
min röst hörs ingenstans 
                                Ab 
för när jag inte kan säga som det är 
                               Bbm 
säger jag ingenting alls 
 
                   Bbm 
du har varit sann 
                           Gb 
jag har varit nån annan 
                                            Ab 
så om det känns som du förlorat 
                                      Bbm 
tänk att det var du som vann 
 
 
 
 
 
 
 



                    Bbm 
är jag argare nu 
                         Gb 
förr så höll jag igen 
                        Ab 
den du inte vill tro att jag är 
                             Bbm 
det är den jag är egentligen 

                                  Gb 
jag vill rymma till nåt annat land 
                                         Bbm 
jag har vart låst så många år 
                                        Gb 
men du vill känna dig på väg nånstans 
                             Db 
och inte bara härifrån 
                                           Ebm 
och när vi står där med ett barn i varsin hand 
                        Bbm 
lika osams som nu 
                           Ab 
då vet vi att vi berövat varann 
                                Bbm 
från allt vi kunde ha haft 
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                            Bbm 
jag har saknat en vän 
                                 Gb 
en som står där jag står 
                                    Ab 
den enda som förstår varför 
                               Bbm 
när jag går halv härifrån 
 
                                  Gb 
jag vill rymma till nåt annat land 
                                        Bbm 
jag har vart låst så många år 
                                        Gb 
men du vill känna dig på väg nånstans 
                            Db 
och inte bara härifrån 
                                   Ebm 
den här gången är det jag som är tyst 
                               Bbm 
min röst hörs ingenstans 
                                Ab 
för när jag inte kan säga som det är 
                               Bbm            Ab             Bbm 
säger jag ingenting allsalls 


