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Capo 6

A                        D
Vi bÃ¥da drack fÃ¶r mycket vin
                   F#m
och vi sa fuck it, solen sken
                   E                  A
vi stod vid Stora scen och vi sjÃ¶ng
                       D
till tonerna av Lykke Li och vi
           F#m                            E              
hÃ¶ll om varann och sa, i natt sÃ¥ Ã¤r det du och jag

Bm              F#m                   
Men du fÃ¶rsvann, gled ur min hand
D          
vart tog du vÃ¤gen, jag kan inte hitta dig
Bm         F#m                 D
jag Ã¤r fÃ¶r full knuffas omkull, vart tog du vÃ¤gen
E                           A
jag kan inte fatta att jag tappade bort dig
      D                             F#m
sÃ¤g vart Ã¤r du nÃ¥nstans, stÃ¥r och skriker ditt namn
E                         A
men om jag hittar dig och du bjuder med mig hem
   D                        F#m
sÃ¥ lovar jag att du kommer skrika mitt namn
E                              A
FÃ¶r jag vill bara kÃ¤nna pÃ¥ din kropp kropp hela natten
D                     F#m
men mina vÃ¤nner sÃ¤ger stopp stopp hÃ¥ll i hatten
E                        A
men jag vill kÃ¤nna pÃ¥ din kropp kropp hela natten
D                     F#m  
och mina vÃ¤nner sÃ¤ger stopp
                       E                              A
men jag vill att ditt hem blir dÃ¤r jag hÃ¤nger min hatt

A                         D        
Vi bÃ¥da gick hand i hand, vinglade genom en campingplats
    F#m                                        E
och ramlade Ã¶ver ett tÃ¤lt, det slutade med ett skrattanfall
A                                  D
du hade pluggat i Amsterdam och samlat kraft men tappat allt
  F#m                                         E
du rullade en spliff och satt i famnen pÃ¥ mig, allt gick snabbt
A



FÃ¶r sÃ¥ som jag kÃ¤nde har jag aldrig kÃ¤nt
D
fÃ¶r nÃ¥gon jag kÃ¤nde men aldrig har kÃ¤nt
F#m                                                                             
    
den sekunden jag tittade bort, 
                          E
det Ã¤r den jag kommer att minnas fÃ¶r gott
D                 F#m                E
ingen fattar, du skulle se Prince pÃ¥ mina axlar

Bm              F#m                   
Men du fÃ¶rsvann, gled ur min hand
D          
vart tog du vÃ¤gen, jag kan inte hitta dig
Bm         F#m                 D
jag Ã¤r fÃ¶r full knuffas omkull, vart tog du vÃ¤gen
E                           A
jag kan inte fatta att jag tappade bort dig
      D                             F#m
sÃ¤g vart Ã¤r du nÃ¥nstans, stÃ¥r och skriker ditt namn
E                         A
men om jag hittar dig och du bjuder med mig hem
   D                        F#m
sÃ¥ lovar jag att du kommer skrika mitt namn
E                              A
FÃ¶r jag vill bara kÃ¤nna pÃ¥ din kropp kropp hela natten
D                     F#m
men mina vÃ¤nner sÃ¤ger stopp stopp hÃ¥ll i hatten
E                        A
men jag vill kÃ¤nna pÃ¥ din kropp kropp hela natten
D                     F#m  
och mina vÃ¤nner sÃ¤ger stopp
                       E                              A
men jag vill att ditt hem blir dÃ¤r jag hÃ¤nger min hatt   x3

A          
Oh Oh Oh Oh 
D
Oh Oh Oh Oh 
F#m      E
Oooooooh Ooooohoh (x2)

E                           A
jag kan inte fatta att jag tappade bort dig
      D                             F#m
sÃ¤g vart Ã¤r du nÃ¥nstans, stÃ¥r och skriker ditt namn
E                         A
men om jag hittar dig och du bjuder med mig hem
   D                        F#m
sÃ¥ lovar jag att du kommer skrika mitt namn
E                              A
FÃ¶r jag vill bara kÃ¤nna pÃ¥ din kropp kropp hela natten



D                     F#m
men mina vÃ¤nner sÃ¤ger stopp stopp hÃ¥ll i hatten
E                        A
men jag vill kÃ¤nna pÃ¥ din kropp kropp hela natten
D                     F#m  
och mina vÃ¤nner sÃ¤ger stopp
                       E                              A
men jag vill att ditt hem blir dÃ¤r jag hÃ¤nger min hatt


