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Balladen Om Ett Brustet Hjarta
Sarah Dawn Finer

Please rate/comment/correct! =)

Chords used:
G: 230033  Cadd9: x23033  Bm: x24432  C: x32010  Em: 022000  D: xx0232

Intro:  G  Cadd9  , G  Cadd9  

     G                                         Cadd9
Jag sÃ¥g dig idag, jag mÃ¥ste sÃ¤ga att du var dig lik.
          G                            Cadd9
Bara ett Ã¶gonkast i regnet bland all trafik.
           G                                   Cadd9
Jag ville sÃ¤ga nÃ¥ nting bara hÃ¥lla dig kvar en minut.
     G                                         Cadd9
Jag stod dÃ¤r vid kanten igen redo att kasta mig ut.
               Bm                 C
Men det finns inga andra chanser hÃ¤r.
          Bm                 C
FÃ¤ll upp kragen och fortsÃ¤tt gÃ¥.
            G                      D         C   D
Du vet att vissa mÃ¤nniskor borde aldrig skiljas Ã¥t.

                      C       D      Em   
Det har inte gÃ¥tt en dag se n du fÃ¶rsvann,
             C                     D                 G 
utan att jag tÃ¤nkt pÃ¥ dig hur det blev, och hur det var.
                      C                D               G                 C
Det har inte gÃ¥tt en dag utan att vi pratar, fast det bara Ã¤r jag som Ã¤r
hÃ¤r.
         G         D       C
Det har Ã¤nnu inte gÃ¥tt en dag.

G  Cadd9  , G  Cadd9

 G                                        Cadd9
Jag ville aldrig va  den som hÃ¶ll dig tillbaks.
                  G                                      Cadd9
Det fanns nÃ¥gon annan person med ett lÃ¶fte om ett liv du ville ha.
                 G                                           Cadd9
Ã…h, jag Ã¤r inte bitter min vÃ¤n, jag Ã¶nskar dig all lycka som finns.
          G                                      Cadd9
En dag sÃ¥ Ã¤r vi bara en historia bland andra man minns.
     Bm             C           Bm               C
Jag gÃ¥r bland vÃ¥ra minnen, dÃ¤r mÃ¥nader blev till Ã¥r.
  G                        D                C        D



Ibland fÃ¥r man plocka upp bitarna och bara fortsÃ¤tta gÃ¥.

                      C       D      Em  
Det har inte gÃ¥tt en dag se n du fÃ¶rsvann,
             C                     D                 G 
utan att jag tÃ¤nkt pÃ¥ dig hur det blev, och hur det var.
                      C                D            G                    C
Det har inte gÃ¥tt en dag utan att vi pratar, som om du kunde ge mig ett svar.
         G         D       C
Det har Ã¤nnu inte gÃ¥tt en dag

       C                   D            C               D  
Vissa da r kÃ¤nns allt som vanligt, det kÃ¤nns som lÃ¤nge sen.
        C                 D          G          D
Men en film, en sÃ¥ng pÃ¥ radion, sÃ¥ kommer allt igen.

                      C       D      Em   
Det har inte gÃ¥tt en dag se n du fÃ¶rsvann,
             C                     D                 G 
utan att jag tÃ¤nkt pÃ¥ dig hur det blev, och hur det var.
                      C                D               G                  C
Det har inte gÃ¥tt en dag utan att vi pratar, fast det bara Ã¤r jag som Ã¤r
hÃ¤r.
         G         D       C
Det har Ã¤nnu inte gÃ¥tt en dag.

END


