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D                               G 
Jag kan inte längre existera normalt 
Em            A7               D     G  A 
Ena dan är ej den andra lik 
      D                                G 
Och jag har försökt att ignorera dig totalt 
Em               A7            D 
Även om jag vet du är unik 
 
Em                  F#7          Bm          E7 
Känslorna som bränner är plågor för mig 
      Am7            D7         G     Em 
Och ändå vill jag hålla dig kvar 
F#7                             Bm 
Även om jag känner en längtan till dig 
E7                                  A7 
Frågar jag och kräver ett svar 
 
         D                                         G7 
E' de' det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?) 
Em             A7           D       A7 
Vill jag inte längre va' med 
               D                                     G7 
E' de' det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?) 
Em            A7       D 
Är det inte någon idé 
 
D                                        G 
Allting som du gör är koncentrerat till mig 
Em              A7                   D     G  A 
Du har blivit någon sorts mani 
      D                               G 
Och jag har så lätt att fascineras av dig 
Em                A7        D 
Du är kärleks reguladetri 
 
  



Em                  F#7          Bm          E7 
Känslorna som bränner är plågor för mig 
      Am7            D7         G     Em 
Och ändå vill jag hålla dig kvar 
F#7                             Bm 
Även om jag känner en längtan till dig 
E7                                  A7 
Frågar jag och kräver ett svar 
 
               D                                    G7 
E' de' det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?) 
Em             A7           D       A7 
Vill jag inte längre va' med 
              D                                      G7 
E' de' det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?) 
Em            A7       D 
Är det inte någon idé 
 
A7                                      D 
Och varje gång du ler, så händer det någonting 
A7                                 B7 
Jag bönar och jag ber, men inget under sker 
 
Handklappning 
              E                                      A 
E' de' det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?) 
F#m          B7           E    B7 
Vill jag inte längre va' med 
              E                                       A 
E' de' det här du kallar känslor? (Det här du kallar känslor?) 
F#m         B7      E    B7 
Är det inte någon idé 
Alla 
              E                                      A 
E' de' det här du kallar kärlek? (Det här du kallar kärlek?) 
F#m          B7           E 
Vill jag inte längre va' med 
    D         C#m   C 
E' de' det här du vill? 
B                         E             Tab 1.a sträng  
Är det inte någon idé           0 2 5 


