
Min olycklige vän              Stefan Andersson

Tips/Spela med capo på 6:e bandet

Intro  Ebm  Bmaj7  Ebm  Eb(add4)  Ebm  Bmaj7  Ebm

                         C#           F# 

Min olycklige vän varför vänder du ej hem
     C#           Ebm      C#          F#

till vägen där du gick med solen i din blick
    B        F#      C#                          B

Säg mig vart vill du nå, hur långt bort skall du gå
                Ebm

innan du vänder om

                         C#            F# 

Du talar om en törst som bränner i din kropp
    C#              Ebm         C#            F#

som för dig till de platser där lyckan är som störst
      B     F#      C#                       B
Så du rusar runt på jorden, men inget har du sett
               Ebm
Men om du hade vingar...

            B                           Ebm
Men jag kan lova dig även änglar kräver sömn
                   C#                      Ebm
när dom vakat över jorden och viskat i din dröm
             B                              Ebm

Och dom vill locka dig till ett leende, ett skratt
                   C#                      B
Jag vet det kommer åter och du segrar över gråten
                 Ebm
med ett lyckligt slut



                          C#            F# 
Du tror du äger kraft att göra allt det där
C#            Ebm             C#            F#

det du alltid drömt om, så du sitter aldrig still
    B     F#     C#                    B
Jag säger du har fel, du hinner aldrig se nått
               Ebm
Men om du bara blundar

            B                           Ebm

För jag kan lova dig även änglar kräver sömn
                   C#                      Ebm
när dom vakat över jorden och viskat i din dröm
             B                              Ebm

För dom vill locka dig till ett leende, ett skratt
                   C#                      B
Jag vet det kommer åter och du segrar över gråten
                 Ebm  B/Eb  Ebm  Eb(add4)  Ebm  B/Eb  Ebm
med ett lyckligt slut

Solo  B  Ebm  C#  Ebm 

            B                           Ebm
Och jag kan lova dig även änglar kräver sömn
                   C#                      Ebm
när dom vakat över jorden och viskat i din dröm
             B                              Ebm

Och jag vill locka dig till ett leende, ett skratt
                   C#                      B
Jag vet det kommer åter och du segrar över gråten
                 Bmaj7
med ett lyckligt slut
 


