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HÃ¤r kommer alla kÃ¤nslorna (pÃ¥ en och samma gÃ¥ng)- Per Gessle
Album- Mazarin
Tabbed by: Per TÃ¶rnkrantz

[Intro]
G/ G Em C G/ G Em C D G

[Verse]
    G           Em              C       G         G               Em
Jag borde ha fÃ¶rstÃ¥tt dÃ¥ nÃ¤r du tittade bort. Att allting har ett slut, 
             C         D
att allt det vackra Ã¤r kort.
   G              Em           C      G               Em          C
Nu sitter jag och fryser pÃ¥ en regnig perrong och hÃ¤r kommer alla kÃ¤nslorna 
   G            D         Em          C            G            D     G
pÃ¥ en och samma gÃ¥ng. HÃ¤r kommer alla kÃ¤nslorna pÃ¥ en och samma gÃ¥ngâ€¦

[Verse]
   G             Em               C          G         G
Vi mÃ¶ttes mitt i vintern nÃ¤r mitt hjÃ¤rta var tÃ¶mt. Jag placerade dig i 
Em              C        D         G              Em            C
drÃ¶mmen som jag borde ha glÃ¶mt. Nu faller du frÃ¥n himlen som en trasig 
G               Em          C            G            D         Em
ballong och hÃ¤r kommer alla kÃ¤nslorna pÃ¥ en och samma gÃ¥ng. HÃ¤r kommer alla

C            G            D    G
kÃ¤nslorna pÃ¥ en och samma gÃ¥ngâ€¦

[Chorus]
           C              G             D                         C
Jag sitter ensam kvar och hÃ¶r varje tÃ¥g vissla â€•HallÃ¥!â€• ifrÃ¥n ett
ringlande 
             C                     Bm               C
spÃ¥r. Var Ã¤r du? Man kan undra nÃ¤r timmarna gÃ¥r. Du borde sett hur underbart

D
jag mÃ¥r.

[Verse]
Jag ska bygga mig en bÃ¥t och segla till det blir vÃ¥r. Jag ska fÃ¶rsÃ¶ka att
fÃ¶rtrÃ¤nga doften av ditt hÃ¥r. Jag ska SKRIKA sÃ¥ det hÃ¶rs igenom all grÃ¥
betong
fÃ¶r hÃ¤r kommer alla kÃ¤nslorna pÃ¥ en och samma gÃ¥ng. HÃ¤r kommer alla



kÃ¤nslorna pÃ¥
en och samma gÃ¥ngâ€¦

[Solo]

[Chorus]
Jag sitter ensam kvar och hÃ¶r varje tÃ¥g vissla â€•HallÃ¥!â€• ifrÃ¥n ett
evighetsspÃ¥r
men det Ã¤r slut det Ã¤r dags att slÃ¥ en knut. Ã–ppna grinden fÃ¶r nu gÃ¥r jag
ut!!!

[Verse]
vissla!!
HÃ¤r kommer alla kÃ¤nslorna pÃ¥ en och samma gÃ¥ng. HÃ¤r kommer alla kÃ¤nslorna
pÃ¥ en och samma gÃ¥ngâ€¦

End on A G...


