
Expojkvännens Sång 
 
Vers 
                   Em       Am                G                D 
Jag ska plantera ett träd. Dödens träd. En idegran. 
             Em     Am                           G                      D 
Jag ska somna tom och utbränd och jag ska vakna precis likadan  
            Em                 Am              G                        D 
Jag ska se mig själv i spegeln och spotta rakt på min bild 
              Em                    Am                              G                     D 
jag ska skrika och dansa i regnet och vinden. Vara vacker, fri och vild. 
 

               Em                            Am 
Jag ska bränna fotografier. Jag ska dricka spriten ren. 
                    G                     D 
Jag ska vara oresonlig, intolerant, paradoxal. 
               Em                               Am 
Jag ska stupfull vingla fram på vad som kallas ”egna ben”. 
                   G                            D 
Jag ska va högljudd, ömklig, definitiv. Sentimentotal. 
 
Ref. 
            Bm                                Em  
Jag ska bara göra sådant som jag aldrig gjort förut 
         G                   D                Em                  B7 
bara sånt som inte påminner mig om vem jag var en gång 
            Bm                     Em 
Jag blir aldrig före detta! Jag tar aldrig slut! 
                  F               Em 
Det här är inte ex-pojkvännens sång! 
 
Jag ska aldrig mer onanera. Jag ska aldrig mer bli kåt. 
Jag ska slå nå:n jag inte känner på käften bara för att jag vill. 
Jag ska ångra hela livet och ynka fram ”Förlåt”. 
Jag kommer få allt jag vill ha och ingenting kommer räcka till. 
 
Jag ska förenkla sanningen. Jag ska kalla dig för hora. 
Jag ska skämta ironiskt om det som var du och jag.  
Jag ska ringa dig mitt i natten. Gråta, svära, skrika, snora. 
Jag ska minnas denna vidriga dag.  
 
Ref.  
 
Jag ska kyssa mina fiender. Jag ska svika mina vänner. 
Jag ska börja lyfta skrot, jag ska raka av mitt hår.  
och ingen i hela världen kommer fatta hur jag känner. 



Det finns ingen som kan trösta det finns ingen som förstår. 
 
 
Och han som tog dig ifrån mig din nya fiancé. 
Tro mig när jag säger det. Han har inte en chans.  
Han kan slita hjärtat ur kroppen på folk, men se det kan jag me´! 
Han tog mitt liv! Nu tänker jag ta hans.  
 
Ref. 
 
Du vet hur jag brukar låta! Dramatisk och pretentiös. 
Du som läste mina tankar. Du som värmde mig när jag frös. 
Du vet att jag aldrig gör er illa. Att jag kommer va äckligt generös. 
Men hela tillvaron känns så jävla meningslös.  
 
Jag vet jag borde inte älska så förtvivlat som jag gör.  
Från djupet av min självömkan. Jag vet! 
Det finns risker med kärleken och det svider när den dör 
men det var du som talade om evighet.  
 
Så nu planterar jag ett träd. Dödens träd. En idegran.  
Jag låter dig flyga vackra fågel. Nu är du fri och jag är human.  
Men jag ska rista in ditt namn i trädets svarta, brända bark.  
För jag kan älska mer än någon annan men jag har svårt att vara stark.  
 
Ref. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


