
Här kommer alla känslorna  [på en och samma gång]

G em  C D7 G
G      em    C   D7
Jag borde ha förstått då när du tittade bort.  
      G      em          C            D7
Att allting har ett slut.  Att allt det vackra är kort. 
       G      em    C      D7
 Nu sitter jag och fryser på en regnig perrong. 
     em    am  C  am
 Och här kommer alla känslorna (på en och samma gång).  
        em      am      C      D7
Här kommer alla känslorna (på en och samma gång).  

G    em      C          D7
Vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var tömt.  
       G      em            C   D7
Jag placera’ dej i drömmen som jag borde ha glömt.  
      G        em        C      D7
Nu faller den från himlen som en trasig ballong.  
    em   am          C          am
Och här kommer alla känslorna (på en och samma gång).  
 em      am      C      D7  G
Här kommer alla känslorna (på en och samma gång).  

     C       G
Jag sitter ensam kvar och hör varje tåg.  
 D7   em
Vissla hallå ifrån ett ringlande spår.  
      C       G
Var är du?  Man kan undra när timmarna går.
       C        D7
Du borde sett hur underbart jag mår. 

             G            em           C     D7
Jag ska bygga mej en båt och segla tills det blir vår.
            G   em              C             D7
Jag ska försöka att förtränga dofterna av ditt hår. 
              G           em        C          D7
Jag ska skrika så det hörs igenom all grå betong. 
   em           am         C          am
För här kommer alla känslorna (på en och samma gång).  
 em      am      C      D7
Här kommer alla känslorna (på en och samma gång).  



     C       G
Jag sitter ensam kvar och hör varje tåg.  
 D7           em
Vissla hallå ifrån ett evigt spår.  
                   C     G
Men det är slut, det är dags att slå en knut.  
  C              D7
Öppna grinden för nu går jag ut. 

Vissla en vers här
       em     am     C     am
Här kommer alla känslorna (på en och samma gång). 
       em      am      C      D7
Här kommer alla känslorna (på en och samma gång). 


