Jag har väntat på ett regn
Text & musik: Lars Winnerbäck
F#m

E

imorse hängde man Saddam
F#m
jag har ingen skuld i det
E

C#m

jag kan ha verkat lite tyngd eller nåt
F#m
men det är nog sån jag är
jag sköt en överdos av Eken
jag klev över varje gräns
jag ville va hjälten eller boven
jag ville vara nåt som känns
det är trängre här på gatorna
fast vi är längre från varann
det står ett tornhus vid fjärden här
där inne gör dom vad dom kan
kanske kommer en förändring
en dag när banden stärks
kanske finns en plan i huset där
fast dom vill inte att det märks
A

E

D

F#m C#m

jag har väntat på ett regn jag kan förlora mig i
D
jag hör ett hjärta som slår
A

E

D

F#m C#m

inatt har jag bett för stunden dimman drar förbi
D
för en välkommen vår

vi gick långt här du och jag
kanske så långt vi kunde gå
kanske fanns ingen ärlig chans för oss
men jag ser det inte så
det är som jag burit en förbannelse
ibland med ryggen rak
ibland med både hopp och tro
men det är ändå samma sak
jag har spridit lite värme
jag har spridit lite frost
jag är varken hjälten eller boven
jag är bara lite lost
från fönstret ser jag tidens tand
kedjor komma och gå
ingen är del av den här trenden
alla hälsar bara på
jag har väntat på ett regn…
jag har köpt så kalla saker
jag har gått den kalla gatan ner
nu har jag frusit allt för länge
jag ska inte vara kall nåt mer
har du sett nån i ögonen
jag hittar inte dit
jag kan inte reglerna i spelet
men du får gärna komma hit
nu smakar jag försiktigt
skiljer varmt ifrån kallt

jag måste lära mig från grunden
jag måste omvärdera allt
du är svår att leva utan
jag är svår att leva med
imorse hängde man Saddam i ett rep
jag har ingen skuld i det
jag har väntat på ett regn…

