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Mellan Dej Och Mej
Ville Pusa

-------------------------------------------------------------------------
MELLAN DEJ OCH MEJ â€“ Ville Pusa
-------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Kengus

INTRO                                                      Fmaj7 = 133210
Am  C  Fmaj7  Am  Fmaj7
Am  C  Fmaj7  Am  Fmaj7 F

VERSE1
                    C
Det blÃ¥ser upp till storm, borde ha vetat
         Am
Borde ha anat - nÃ¥t Ã¤r pÃ¥ gÃ¥ng
                   Fmaj7 Am         G             Fmaj7
Det blÃ¥ser upp till storm, vindarna vÃ¤nder, vÃ¤nds emot mig nu
                    C
Det blÃ¥ser upp till storm, tankarna snurrar
           Am
Snurrar omkring mig, fÃ¥r inte luft
                   Fmaj7 Am           G             F
Det blÃ¥ser upp till storm, kÃ¤nner den komma, den Ã¤r hÃ¤r igen

CHORUS
       Am      C          Fmaj7    Am   Fmaj7
Mellan dej och mej, mellan dej och mej igen (det blÃ¥ser upp till storm)
       Am      C             Fmaj7 Am    Fmaj7
Mellan dej och mej, finns det bara regn igen (och regnet faller ner)

VERSE2
                    C
Det blÃ¥ser upp till storm, vad vill du ha av mig?
            Am
Kan du inte lÃ¤mna mig ifred?
                   Fmaj7 Am          G              Fmaj7
Det blÃ¥ser upp till storm, fattar du inte, vill inte va din vÃ¤n
                    C
Det blÃ¥ser upp till storm, kom bara till mig
         Am
Kom bara ta mig om du kan
                   Fmaj7 Am        G            F
Det blÃ¥ser upp till storm, jag har vÃ¤ntat, visa dig i natt

CHORUS
       Am      C          Fmaj7    Am   Fmaj7
Mellan dej och mej, mellan dej och mej igen (det blÃ¥ser upp till storm)
       Am      C             Fmaj7 Am    Fmaj7



Mellan dej och mej, finns det bara regn igen (och regnet faller ner)

BRIDGE
C        G          Dm           Am        G                 Dm7 = x57565
   Efter alla hÃ¥rda ord vi sagt, sluter vi fred           Fm/C = 88101098
C                G             Dm7     Fm/C
   Men efter ett tag sÃ¥ kÃ¤nner jag hur regnet faller ner

INTERLUDE
Am  C  Fmaj7  Am  Fmaj7

CHORUS
       Am      C          Fmaj7    Am   Fmaj7
Mellan dej och mej, mellan dej och mej igen (det blÃ¥ser upp till storm)
       Am      C             Fmaj7 Am    Fmaj7
Mellan dej och mej, finns det bara regn igen (och regnet faller ner)
       Am      C          Fmaj7    Am   Fmaj7
Mellan dej och mej, mellan dej och mej igen (det blÃ¥ser upp till storm)
       Am      C             Fmaj7 Am    Fmaj7
Mellan dej och mej, finns det bara regn igen (och regnet faller ner)

OUTRO
Am  C  Fmaj7  Am  Fmaj7
                       (det blÃ¥ser upp till storm)
Am  C  Fmaj7  Am  Fmaj7
                       (och regnet faller ner)
Am  C  Fmaj7  Am  Fmaj7
                       (det blÃ¥ser upp till storm)
Am  C  Fmaj7  Am  Fmaj7
                       (och regnet faller ner)

[fade out]
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