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         G            Dm             F              C
Jag vet inte vad du vill mig men du dansar tÃ¤tt intill mig
         G            Dm                     F             A7
och du struntar i deras blickar, det vet du att jag ocksÃ¥ gÃ¶r
       G              Dm            F               C
sÃ¥hÃ¤r nÃ¤ra fÃ¥r ingen vara jag vill sÃ¤ga dig en sak bara 
         G               Dm        F           A7
lÃ¥t mig viska det i dit Ã¶ra sÃ¥ att ingen annan hÃ¶r

bridge
          C             G
jag har tittat pÃ¥ dig ikvÃ¤ll 
        C             G
du Ã¤r finare Ã¤n du nÃ¥nsin
        C                  G
vart fÃ¶rut om jag frÃ¥gar snÃ¤llt
          Am  D
vill du fÃ¶rsÃ¶ka?

refrÃ¤ng
            G        Dm
sÃ¥ kom och dansa med mig
F            C
jag gÃ¥r precis dit du vill
G               C            F
ingenting kan hindra oss ikvÃ¤ll 
     A7     G          Dm
vi dansar minut fÃ¶r minut
      F         C
och missar att lÃ¥ten tar slut
    G           Am       C
du ler nÃ¤r du tittar pÃ¥ mig
          G         Am       C
och du fortsÃ¤tter dansa med mig

VERS
G                   Dm
dina hÃ¤nder rÃ¶r vid mina 
        F                  C
blir generad och bÃ¶rjar flina
         G               Dm
och jag kÃ¤nner hur ditt hjÃ¤rta
           F            A7
slÃ¥r mot klÃ¤nningen jag bÃ¤r
        G                 Dm
vad Ã¤r nonsens vad Ã¤r pÃ¥ riktigt
      F            C



vÃ¥ra lÃ¤ppar mÃ¶ts fÃ¶rsiktigt
         G             Dm
hÃ¶r dig andas rummet snurrar
           F          A7
det finns ingen annan hÃ¤r

BRIDGE
         C            G
du har tittat pÃ¥ mig ikvÃ¤ll 
         C             G
jag Ã¤r finare Ã¤n jag nÃ¥nsin 
        C                  G
vart fÃ¶rut om jag frÃ¥gar snÃ¤llt
         Am D
vill du fÃ¶rsÃ¶ka?

CHORUS
            G        Dm
sÃ¥ kom och dansa med mig
F            C
jag gÃ¥r precis dit du vill
G               C            F
ingenting kan hindra oss ikvÃ¤ll 
     A7     G          Dm
vi dansar minut fÃ¶r minut
      F         C
och missar att lÃ¥ten tar slut
    G           Am       C
du ler nÃ¤r du tittar pÃ¥ mig
          G         Am       C
och du fortsÃ¤tter dansa med mig


