
5. hodet, hjertet eller magen 
 
Am  
og du sa; fortsett bare fortsett ikke stopp opp for å tenke 
   Em/H 
det er klart det stikker litt 
    Am  
når du danser hele natten 
      Em/H 
og skyller vitaminer ned med gift 
        Am 
men hold blikket på veien og ha skylapper på 
     Em/H  
du vet at du må du må videre nå 
      Am  
stå opp til en ny dag 
 
en mørk, men hvit dag 
Em/H  
ta et valg 
 
       Am       Em/H 
ikke vent et sekund 
       G          C  
ikke sov en time 
       Dm/A      Am  
ikke tvil bare gjør 
 



         Em  
og jeg sa; hodet hjertet eller magen 
 
hodet hjertet eller magen 
Am 
hvor får jeg beskjed, hvor får jeg beskjed? 
Em            Am  
hodet, hjertet eller magen 
 
    Am  
men du sa; fortsett, bare fortsett, bare gjør det du skal gjøre 
       Em/H 
ikke la deg distrahere, det er store ting på spill 
     Am  
du tenker alt for mye og du lytter alt for nøye 
    Em/H  
du har glemt hva du skal lytte til 
  Am  
i går var du sikker, du hadde lagt en plan 
     Em/H 
en plan om et arbeid en by og en mann 
      Am  
om natten er alt lett, men denne hvite morgenen er den 
Em/H  
mørkeste du har sett 
 
 
  



     Am     Em/H 
og ikke vent et sekund 
       G    C  
ikke sov en time 
       Dm     Am  
ikke tvil bare gjør 
 
        Em  
men hodet hjertet eller magen 
 
hodet hjertet eller magen 
Am  
hvor får jeg beskjed, hvor får jeg beskjed? 
Em             Am        Em/A 
hodet, hjertet eller magen 
 
 Am  
du vil bare sove dine føtter er så trøtte etter 
 
alt for mange lange netter 
 
men det er du og deg mot verden og verden tviler aldri bare 
 
kjenn etter 
  
og ikke vent et sekund 
 
 



        G   C  
ikke sov en time 
       Dm     Am 
ikke tvil bare gjør 
 
         Em 
og jeg sa; hodet, hjertet eller magen 
 
hodet, hjertet eller magen 
Am 
hvor får jeg beskjed, hvor får jeg beskjed? 
Em       Am 
hodet, hjertet eller magen 
 
Em 
hodet hjertet eller magen 
 
hodet hjertet eller magen 
Am 
hvor får jeg beskjed, hvor får jeg beskjed? 
Em       Am 
hodet, hjertet eller magen 
	  


