
Min sång till dig   Text: P Engman, Musik: H Hill 
 
 
spel G	  	  	  	  D	  	  	  	  C	  	  	  	  G 
       G	  	  	  	  D	  	  	  	  C	  	  	  	  G	  
 
Du G ringer upp mig från F Staterna och C frågar om jag har C 
G skrivit klar min F sång till dig som jag C lovat att jag ska	  C 
Din Em röst är som ett D eko av C det som var igår	  C 
Den G värmer mig på F samma gång som 
C saknaden känns D kall och Em svår	  Em	  	   
 
Men jag G säger att jag, D jag har det bra på C andra sidan D jorden 
Din G sång är nästan D klar men det är C svårt att hitta Bm ord	  D en 
Sen Am säger du hej vi Bm hörs väl och Em mörkret börjar C falla C 
G Jag sitter kvar, D önskar att jag kunde C sätta punkt och D vända Em blad	  D 
 
G Ååh å	  D åh Eva	  C Lena kom till	  G baks 
Ååh ååh Eva-Lena kom tillbaks 
 
Jag lät dig ta mina tankar och mitt hjärta bit för bit 
Fast jag visste att jag var ett kort kapitel i ditt liv 
Nu går du omkring i Venice med solen i ditt hår 
Fri, stolt och vacker på väg mot dina drömmars mål 
 
Så jag säger att jag, jag har det bra och pratar om nånting annat 
Fast sanningen är att allting känns fel och hela mitt liv har stannat 
Det enda jag har är tystnad när mörkret börjar falla 
Jag sitter kvar och önskar att jag kunde sätta punkt och vända Em blad Em 
 
C	  	  	  	  C	  
 
G Jag sitter kvar och D ser att jag bara C skrivit en C enda rad 
 
 
Ååh ååh Eva-Lena kom tillbaks… 


