
Laila   Text & Musik: P Engman 
 

 
A Vaknar upp till ljudet av E hennes andetag 
när hon F#m vänder sig i D sömnen gång på E gång	   
A Gryningsljuset följer hennes E vackra anletsdrag 
Önskar F#m att jag visste D vad hon drömmer E om	   
 
spel:	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F#m	  	  	  	  D	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E 
 
Hon kom med morgontåget på vårens första dag 
med en väska full med bilder av Paris 
Hon såg mig i sin kamera och sa dig vill jag ha 
med ett leende som kunde smälta is 
 
Du D dansar, E sjunger och ler	  F#m	   
Men Bm stannar upp helt D stilla sen och E gömmer dig i tystnaden 
 
A Laila              D	   E                       A        G  D 
A vad är då din D hemlig	  E het      G	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  	  G 
A Laila              D	   E                       A        G  D 
A så mycket som jag D inte E vet  G	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  	  G	  
A	  	  	  	  	  	  	   
 
Hon ville se på havet så vi åkte ifrån stan 
Hon var tyst och sökte färger och motiv 
Jag ville veta var hon kom ifrån men hon skrattade och sa 
Jag vill bara ha vackra bilder i mitt liv 
 
Du dansar, sjunger och ler 
Men bakom de sorgsna ögonen döljer du nånting för mig 
 
Laila, vad är då din hemlighet 
Laila, så mycket som jag inte vet  G	  	  	  	  A	  	  	  	  	  G	  	  	  	  	  A	  	   
 
spel: F#m	  	  	  	  E	  	  F#m	  	  	  F#m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F#m	  	  	  	  	  E	  	  F#m	  	  	  F#m 
 
Jag F#m undrar om jag E nånsin F#m får F#m 
F#m veta vad du E tänker F#m på F#m 
B Vad är det du A flyr i	  F#m från F#m 
Kommer B du att stanna D kvar 
eller E	  lämna mig här utan svar 
 
Laila… 


