
NIELSON - Sexy als ik dans -   Capo 4 
 
E      C A                       E        C    A 
Oeh, yeah Ah, yeah,   Oe, sexy als ik dans,   Mm,mm ,   Yeah 
          E 
Ah, weet je wat het is , Ik heb geen goeie moed,   Maar zie je niet dat ik , Precies weet wat ik doe 
                                 C                            A 
En ze kan het niet laten, nee   Ze kan het niet laten, yeah, yeah 
E 
Weet je wat het is, Zij komt naar me toe, Ze vraagt me: ga je lekker, Wat ben je nou aan ’t doen 
                               C                            A 
En ik kan het niet laten, nee, Ik kan het niet laten 
 
 
[Refrein 1] 
Ik zeg: weet je wat het is, baby  
                                      E 
Ik voel me sexy als ik dans, Oh, oh, oh, oh, oh,  Yeah,  Oh, oh, oh 
                      C             A                          E 
Sexy als ik dans Eh, eh, eh,     Eh, eh, eh, eh,   Ik voel me sexy als ik dans,    Oh, oh, oh, oh, oh Yeah 
                                      C           A 
Ik voel me sexy als ik dans,   Eh, eh, eh,    Eh, eh, eh, eh 
E           
Oeh, weet je wat het is ,  Ik heb ze al gehoord,   al die goeie tips,  maar ze, maar ze werkte nooit  
                                        C                                          A 
En toch kan je het niet laten, nee,   Je kan het niet laten, Ah, yeah 
 
E 
Ergens in haar blik,  Zie ik dat er iets,   Ah, iets veranderd is,   En ik geloof m’n ogen niet 
                           C                                    D 
Ze kan het niet laten ,  Ze springt op de tafel 
            Em                D                C           D              A 
Daar gaat ze , Daar gaat ze , Ze kan het niet laten, Ze springt op de tafel,   Daar gaat ze - yeah 
 
[Refrein 2] 
Ik zeg: weet je wat het is, baby  
                                      E 
Ik voel me sexy als ik dans, Oh, oh, oh, oh, oh,  Yeah,  Oh, oh, oh 
             C   A                          E 
Sexy als ik dans Eh, eh, eh,     Eh, eh, eh, eh,   Ik voel me sexy als ik dans,    Oh, oh, oh, oh, oh Yeah 
C          A                       E 
Ik voel me sexy als ik dans,   Eh, eh, eh,    Eh, eh, eh, eh,  Ik voel me sexy als ik dans,  Oh, oh, oh,  
                       C   A 
oh, oh, Yeah, Ik voel me sexy als ik dans Eh, eh, eh,   Eh, eh, eh, eh 
 
[Bridge] 2 x 
        E 
Als ik dans, Steek ik m’n hand op,   Gaan m’n voeten zomaar de verkeerde kant op  
                   C             A 
Als jij danst,  Gooi jij je haar los,   Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt 
 
[Refrein 2]  2 x  (tweede keer )PLUS BRIDGE  
 


