
Vem är din vän
© Roger Häggström
 

[int]  2x |Gm .Gm7.Gm .Gm7|Cm .Cm7.F#dim. |
     |Gm .Gm7.Gm .Gm7|Gm .Gm7.Gm .Gm7|

               Gm  Gm7 Gm      Gm7 Cm   Cm7 F#dim
[v1]  Jag har sett le- en -den som var falska
      Gm      Gm7      Gm  Gm7 Gm Gm7 Gm Gm7
  som smycken gjord av glas
               Gm  Gm7 Gm Gm7 Cm   Cm7 F#dim
  Jag har hört ord som varit  vackra,
      Gm      Gm7      Gm  Gm7 Gm Gm7 Gm Gm7 Gm Gm7
  med stycken fylld av kaos
             Cm  D7
  Vem är din vän?, 
             Gm  |x .Gm7.Gm .Gm7|Gm .Gm7.Gm .Gm7|
  vem är din vän?

[v2]  Jag har trampat genom en djungel,
  med macheten i min hand
  Det ligger en katt och lurar i dunklet,
  det rycker i dess svans
  Vem är din vän?, vem är din vän?

    Cm          A7            |D7sus |D7      |
[br1]   Inget är alltid som det ska
    Cm          A7            |D7    |D(avsl) |
   Inget är alltid som det var

                   Gm  |x .Gm7.Gm .Gm7|Cm .Cm7.x  . |
   2x / Vem är din vän?   
        F#dim      Gm  |x .Gm7.Gm .Gm7|Gm .Gm7.x  . |
        Vem är din vän?                              /

[solo  [v] + |Cm .D7 |Gm .Gm7.Gm .Gm7|Gm .Gm7.Gm .x|

[v3]  Jag har sett ormar kräla på varandra,
	 	 och	känt	flåset	av	en	varg
	 	 Det	finns	fällor	på	den	väg	vi	vandrar,
  man måste vara stark
  Vem är din vän?, vem är din vän?

[br2]   Allt är aldrig, som det syns
   Allt är aldrig, vad man minnns
   Vem är din vän?, vem är din vän?
   Vem är din vän?, vem är din vän?

[out]  |Gm .Gm7.Gm .Gm7|Gm .Gm7.Gm .Gm7 |
  |Gm .Gm7.Gm .Gm7|Gm Gm(avsl)



I en sång
© Roger Häggström

[int]  |G |A |D  |  |

            D           G         D
[v1]   Nu är min arbetsvecka slut, och tröttheten akut
          Bm                            |A |  |
  Man har harvat på och bränt sitt sista krut
          D            G
  Man har kämpat varje rond,
        F#m          |G |  |
  varje dag har varit vrång
                        A           |D | |
  Jag tror, jag skriver ned det i en sång

[v2]   Jag har knäckt en iskall öl, värmt på en korv med bröd
  Mitt vardagsliv, det blir min bleka död
  Jag tittar slött på TV’n,
  och tar farväl av mitt förstånd
  Jag tror, jag skriver ned det i en sång

   [solo v]

[v3]   Det är dags att gå till sängs, lika ensam som det
 	 Det	finns	ingen	romantik,	i	min	existens
  Mannen i spegeln,
  ser ut som en härjad vagabond
  Jag tror, jag tar med honom i en sång

[v4]   Jag är enkel i min tro, jag har inga stora behov
  Men mitt liv det är ett ständigt, de ja vue
  Snart är det måndag igen,
  och ingenting har hänt
  Jag tror, jag tar och sätter det på pränt

[out]  |D  |G |D  |  |
  |Bm |  |A  |  |

            D(avsl)     G(avsl)
  Nu är min arbetsvecka slut,
      F#m(avsl)  G(avsl)
  och tröttheten akut
      G                 A            D   G,D
  Jag tror, jag skriver ned det i en sång
  



Inget särskilt
© Roger Häggström 

             
[int]  3x / |G.Em7|Am7.D7 | / 
       |G    | . .D. |

         G       Em7 Am7 D7         G  Em7 Am7 D7
[v1]  Det är söndag idag,    inget blir gjort
     G          Em7 Am7 D7       |G  |   | 
  En långsam dag,       inget går fort

     C7
  Av veckan som gått, bara disken kvar,
         D#7                         D7(avsl)
  det är sant det man säger, den som spar han har
          G    Em7 Am7        D7          |G  | .D. . |
  Jag har inget,    har inget särskilt för mig

[v2]  Tar gitarren i hand, kliar lite grand
  Jag gör på samma sätt, låter inte rätt

  Borde nog lära mig nya ackord,
  dom gamla vill inte bli till en låt
  Jag har inget, har inget särskilt för mig

[v3]  [solo 1/2 v]

  Allt man bör, är bara en dröm
  Allt jag gör, är att slöa mig dum
  G    Em7 Am7      D7        |G |
  Jag har inget, har inget särskilt för mig  

    G
[br]  (Ibland känns det som man viil...)

[v4]  ... vila ett tag, koppla ur koppla av
  Låta tiden gå, låta bli att förstå

  Du vet, vägen fram den är aldrig rak,
  den som är klok säger samma sak
          G    Em7 Am7          D7          |G  |Em7|Am7|x  |
  Jag har inget,      har inget särskilt för mig

   
             D7           G     Em7  Am7
[out]  3x / Inget särskilt för mig, ÅNEJ!    /
            D7          |C7 |   |G(avsl
  har inget särskilt för mig



Höga kusten
© Roger Häggström 

[int]  2x  |D  |Bm7 |A7 |   |

 D              G               |D  |   |
[v1]  Jag bor i en liten stad i ett litet land
                   G          |A  |   |
  här får man vara nöjd om man kommer fram
 D      G             D
  Fyra rödljus på en väg,
      G                 D
  två minuter på en färd
                 A            |D  |   |
  och du har passerat hela min värld

                G            D
[ch]   Jag har mitt hem vid höga kusten,
                 A                    D
	 	 	 här	finns	mitt	hjärta,	här	finns	min	själ
             G          Bm7
   Två korta månader av sommar
          A       |D  |   |
   är det enda jag begär

  [int]

[v2]  Vi tar båten, vi stävar mot Ulvö hamn
  Den vackraste blomman i vårt skärgårdsland
  Vi grillar biffar på en eld,
  en ljummen magisk sommarkväll
  och dödar myggor med en smäll

   2x [ch] 
  

  2x [int]



Bråttom
© Roger Häggström
 

[int]  |A.D.A. |A.D.A. |A.D.A. | .E. . |

  A  D  A    E          Esus
[v1]  Hur långt ska man gå?
  A    D      A               D
  Innan man kommer fram till ruta två?
              A     D A              E
	 	 Det	som	är	smått	om,	det	finns	det	gott	om,
                |A.D.A. | .E. . |
  jag har inte bråttom

[v2]  Jag vill höra den låt jag gjort
  I min radio not för not
	 	 Det	som	är	smått	om,	det	finns	det	gott	om,
                |A.D.A.D|A.D.A. |
  jag har inte bråttom

[ch]    D
   Den här välden är grym mot oss
    A  D       A                 D   A
   Ska man leva får man lära sig slåss
    D
   Jag tänker fortsätta göra min grej,
    B7            E7
   i en lokal nära dig

[v3]  Det var ett tag sen som man vann
	 	 och	fick	en	bunt	med	pengar	i	sin	hand
  Men det som är smått om...

[solo] |A.D.A. |D  |A.D.A. |A.D.A. |
  |D      |   |A.D.A. |A.D.A. |
  |E      |   |A.D.A. | .E. . |

[v4]  När man är ensam med sin gitarr
  behövs det vänner som kan ge dig en chans
  Det som är smått om...

[v4]  Vem vet, kanske en dag
  Gör man låtarna som alla vill ha
  Det som är smått om...

   [br]

  [v1] 

          A     D A                   E
[out]		 Det	som	är	smått	om,	det	finns	det	gott	om,
               A  D   A,D,A(avsl)
  jag har inte bråttom



En hamn
© Roger Häggström   Capo band två
 

[int]  |Am |F |C |G |
  |Am |F |C |G | + | |

    C                    E 
[v1]  Ibland är vi vilsen  och vi hittar inte
      F             |C |  |
  ända fram till land...
                      E
  Vi kommer inte undan  vi ser sorgen rulla, 
  F                   |C  |G  |
  som en våg mot en strand...

               Am  F C
[ch]   Vi söker en hamn..
                 G
   Ett annat land...
      Am  F C
   En famn...
         |G |  |
   Någonstans...

[v2]  Vi seglar genom dimman, som gör oss blinda,
  för varann, ibland

  Vi styr mot vår längtan, mot vår förväntan
  på den eld, som brann

   [ch]

  [solo v]

             |Am |F |C |
[br]  Vi söker en hamn...
    G            |Am |F |C |
  Vi söker en hamn...

  |G |  |           |Am | + Am(avsl)
         Vi söker en hamn...



Ur askan
© Roger Häggström 
 

[int]  |G  |D  |

  G            D               G
[v1]  Det var en varg jag höll i famnen
            D                    G
  Med vassa klor och och blod på tanden
  Am                      D
  Så blev kärleken och skammen

[v2]  Jag känner mig så oändligt trött
  Alla lampor lyser rött
  Så är den kärlek som jag mött

[ch]   (Men jag ger inte upp)
     G            C                 D  Dsus
   Ur askan i elden, här kommer jag
     G              C                   D  Dsus
   Med pengar i handen och en ledig dag
     C        D
	 	 	 Som	en	Fågel	Fenix,
      G             C
   på breda vingar, lätt och ledigt, ooh
              D                 G  D
   Ur askan i elden, här kommer jag

[v3]  Du var det hopp jag höll i handen,
  och som försvann som spår i sanden
  Så var den kärlek som jag fann den

[v4]  Allt är förgängligt, allt är sprött
  Inget blir kvar när tiden nött
  Så är den kärlek som har dött

   2x [ch]

[out]    G C    D Dsus
       Tuttu tu
    G C    D Dsus
       Tuttu tu

	 	 	 Som	en	Fågel	Fenix,
   på breda vingar, lätt och ledigt, ooh
   Ur askan i elden, här kommer jag

  |G  | .C.G(avsl)|
  



Bly i hjärtat
© Roger Häggström 
 

[int] |Am|  |  |  |

          Am  
[v1]  Jag har bly i hjärtat och grus i min själ

  Jag har bly i hjärtat och grus i min själ

  Det känns som jag drunknar i min misär,
      Dm
  jag kunde inte simma om jag vore en säl
          Am          E               |Am|  |  |  | 
  Jag har bly i hjärtat och grus i min själ

[v2]  Jag står vid ett vägskäl, väljer en väg
  Jag står vid ett vägskäl, väljer en väg 
  Jag har inget sällskap på min färd,
  inget hus, ingen härd
       Am           E                |Am|  |
  Bara bly i hjärtat och grus i min själ

[solo]  |Am|  |  |  |
   |Dm|  |Am|  |
   |E |  |Am|  | + |  |  

[v2]  Jag vandrar ensam i en vilsen värld
  Jag vandrar ensam i en vilsen värld
  Jag ser hur döden slipar sitt svärd
  livets gåva är inte mycket värd
  Om man har bly i hjärtat och grus i sin själ

[out]  Om man har bly i hjärtat och grus i sin själ
                                       |Am|Am(avsl)
  Jag har bly i hjärtat och grus i min själ



Fattig man
© Roger Häggström  

[int] |G | .D |

  
   G         C                    |G  |  |
[chx]  Oooh, oh, oh, vad gör en fattig man
   C                              |G  |  |
   Oooh, oh, oh, vad gör en fattig man
                D                               |G |  .D | 
   (1) När	alla	sedlar	flyger	som	fjärilar	ur	min	hand
   (2) När alla kronor rullar som dyningarna mot land
   (3) När alla pengar sprätter iväg som ett gummiband

      G                                    |  |  |
[v1]  Min framtidsplan är noll, den är alldeles blank    
      C                                       |G |  |
  Den dagen jag sparar är dagen när jag blivit pank
        D                                        |G |  | 
  Varje öre jag tjänar varje krona har jag satt i pant

[v2]  Jag saknar ingenting men jag kan aldrig få nog
  För mycket av allt har alltid varit min metod
       D                                   |G |  .D | 
  Mitt konto blöder ur plånboken kommer det blod  och jag säger
  

   [ch2]

   [solo ch]

[v3]  Jag var döv och blind, lika jagad som en boll av en hund
  Nu har jag vaknat till, jag kan inte sova en blund
  Det är inte lätt att leva sitt liv från hand till mun    

   (Jag säger) [ch3]

[out] |G  |C  |         |G  |   |
         En fattig man!
  |C  | . |       |G  |   |
       En fattig man!
       D                                |G |  |  |  | + G(avsl)
  Alla pengar sprätter iväg som ett gummiband



Skuggan
© Roger Häggström 
 

[int]  |Am7 |E7/G#|Am7 |E7 |

  Am7              E7/G#  E
[v1]  Jag ser ett, uns av mörker,
    Am7               Am
  i botten av din själ
  Dm7               E7          E
  Det kanske är dags att dra,
  Am7                Am
  dags att ta farväl?

[v2]  Källan till vår kärlek,
  den har nästan sinat ut
  Det här kanske är,
  början till ett slut?

     Fmaj7               Em7         Am7                Am
[ch]   Men lämna mig inte kvar i skuggan av en chans
     Fmaj7        G13            Cmaj7   Asus A7
   Ta mig bort, från min skymning
     Fmaj7            Em7        Am7              Am
   Vi kan väl vara sams, ta mig någonstans
             F9 F7   E7 E        Am7
   Där vi kan,    må bra, du och jag

   |x |E7/G#|Am7 |E7 |

[v3]  Varför, ska du ljuga?
  Det leder ingen vart
  Sanningen får duga,
  den du inte sagt

[v4]  Visa mig, demonen
  jag är inte rädd att slåss
  Jag tror det är den enda
  lösningen för oss

  2x [solo v]

[out]            F9 F7   E7 E        |Am7| |Am| |
  Där vi kan,    må bra, du och jag
                    F9 F7   E7 E        Am7
  Där vi kan,    må bra, du och jag

  |x |E7 |Am7.E7.E .Am(avsl)|


