
Ingen ser 
VERS 
Am                                               G 
Hjælp med mine lektier søde, vær ikke EGOIST.  
Okay 
F                                                                                 G 
Hvorfor græder du igen nu, altid SUR og så TRIST.  
Jamen… 
Am                          G 
Du er så KEDELIG, vil aldrig med i byen? 
Det er fordi… 
F                                                             G 
Uh, den tøjstil som du har, du er et SØRGELIGT SYN. 
 
Am                  G 
EGOIST, SUR, TRIST 
F                                    G 
KEDELIG, SØRGELIGT SYN 
 
Uh, du er en SKØN veninde, SMILER, er så GLAD. 
Ik’ al… 
Altid HJÆLPSOM mod os andre, så vi kan følges ad. 
Ærlig talt så… 
Vær GAVMILD, gi’ mig li’ en 20’er, du får den nok igen. 
Det er min sidste… 
Ha’ min ryg når jeg rapser tøjet, du er min bedste VEN. 
 
SMILER, SKØN, GLAD 
HJÆLPSOM, GAVMILD, VEN 
 
OMKVÆD 
                                              Em 
Ingen spør’ mig, hvem jeg egentlig er. 
                                               G 
Ingen spør’ mig, hvem der mon er her. 
                                      Am 
Ingen spør’ indtil mit sande jeg: 
                     Bm 
Hvem er jeg? 
 
                                 Em 
Ingen ser ind i mit bange sind. 
                                    G 
Ingen ser mit hjerte og går ind. 



                                   Am 
Ingen ser på mig og spørger mig: 
                   Bm 
Hvem er jeg? 
 
VERS 
Du’ så FLITTIG søde datter, med karakterer i top. 
Ja, og det presser mig helt vildt… 
Du slægter (mutter) på for, du vil, du vil ALDRIG GI’ OP. 
Du sku’ bare vide… 
Du bli’r nemt en læge som farmand, så længe du HÆNGER I. 
Jeg er træt far… 
Universitetet venter, så er du endelig fri. 
Fri…? 
 
FLITTIG, ALDRIG GI’ OP 
HÆNGER I, FRI 
 
OMKVÆD 
 
BRIDGE 
 C       D           Em    G/b 
/:Min Gud se mig! 
C     D          Em   G/b 
Min Gud se mig! 
C     D       Em  G/b 
Kan du se mig? 
            Am                       Bsus B 
Se mit dybeste inderste jeg! :/ 

 
Kun du spø’r mig, hvem jeg egentlig er. 
Kun du spø’r mig, hvem der mon er her. 
Kun du kender til mit sande jeg: 
 
Kun du ser ind i mit bange sind. 
Kun du ser mit hjerte og går ind. 
Kun du ser på mig og spørger mig: 
Hvem er jeg? 
 
Du ser mig! 
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