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Miss Li 

Bm                               A               D 

   Min första hette Erik och för honom kunde jag dö 

                            G 

Tills jag fick veta att han hade fyra andra 

Bm                              A                   D 

Då träffa jag Fredrik, han var snäll men alltid så hög 

                         G 

Han åkte dit sen för han smuggla ladd från Danmark 

Bm            A               D 

Så jag grät en skvätt men inte mer 

                        G                         Bm 

Lärde mig tidigt att om det finns en så finns det fler 

           A           D 

Jag känner ingen bitterhet, nej, så du vet 

  

  

                          Bm         A      D 

Så vill jag tacka för all ångest och dåliga hångel 

                  Em         D           A 

Ja, tack för alla gånger som det blev så fel 

                      Bm        A           D 

Jag känner inte någon ånger för det blev ju sånger 

                Em         D           A 

Och fler erfarenheter som gör att jag ser 

  

  

                            G       A      Bm 

Att trots att vi nog aldrig var menade för varandra 

                      D           A         G 

Ja, trots att det var misstag som ledde mig hit 

                          Bm        A      D 

Så vill jag tacka för all ångest och dåliga hångel 

               E 

Gör att jag nu vet 

  

Att jag är värd så mycket mer 

  

  

Andreas var så trasig, bodde på ett behandlingshem 

Och jag kan ofta undra hur det gick för honom sen 

Så har vi Tommy och jag hade det nog på känn 

Så jag blev inte chockad när han sa han gillar män 

Jag känner ingen bitterhet, nej, så du vet 

  

  

Så vill jag tacka för all ångest och dåliga hångel... 

  

  

Att trots att vi nog aldrig var menade för varandra... 

  

  

G                              Em 

Och tack till Per i synnerhet, du lärde mig att jag nu vet 

   Bm 

Om svartsjuka och otrohet, för du var jäkligt bra på det 

G 

Jag hoppas du har mognat, reflekterat, att du växt 

  

För du var värst av mina ex 

  

  

Trots att vi nog aldrig var menade för varandra... 
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