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Jry vis - l€r Dig ömt- om vack - ra drtim - ffiär, som jag drömr- och om Dim

Dig ber, men "r.j" blir wa - ret Du mig ger._ ftir -
D

nog, att smek och lqrt

A7

ftir en en - da natt lo - var Du mig att bli

ry,.

hjär - ta jry
G

Och re
Ddim

är en fff - hg lek- men kan - 3ke

D7c

min. Får jag bli Din rrr - go-t€ - val- jer-
D7Am

\---Z

rnar_ och

*l - dtig mö - rirs mer?_ Får jag

Am

D

,b
NL LJ* och l<an - ske fler

atr jrg h* Dig kär,-

en tan go,

H7

därdan

G

Dig ur

Em

Den san-na lins-po - e-si - en fin-ner vi i en
var- j. rt g oss bär mor ly.-kan?_



tan

(Eb7-5)

ftir en be-vil - ju, men sen vigor- sorn

D7

naff mrg

G

gen.

Am

Så dll slut är allt vad jry Dig ber, aft ftir nfu - ra

D7

tim - mar- å bli Din att-go-kn-*l-jo, som cnnaa Duger Din

ktu lelc

Här på jordens ring
all lycka iir en n/"ig, tittg
och sjåilv Du lever med fOrstånd

som kärlekssdgens vagabond.

Så när jzgft@ i nan
om kärlelc warar Du mig arn.

Ia1lir Ditt hiairtas ddsftirdriv,
mngon är Din liv, Ditt dlt.

Får jrg bli Din tangolcavdjer ...
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Kan du vissla, Johanna

min lit - la j:in - a skall vi dra en li - ten låt dll mia hand - kla-ver,

G

som dcj to - ncr gcr. Ta och dla dcn cnk - la vi - sa, -.som jag rig - nat åt
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