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              B7                        E             B7                        
    E
ver 1   Att beskÃ¥da vackra kvinnor Ã¤r en skÃ¶n sak, sÃ¤g den man som tackar
nej till en flukt
             A                          E           F#                B7    
        man jÃ¤mfÃ¶r ofta kvinnan med en grÃ¶nsak, och allehandla syrlig frukt
            B7                     E       B7                           E
        och tittar man pÃ¥ dig min skÃ¶na, sÃ¥ ser man snart det stÃ¤mmer bra
             A                  E                B7                   E
        fÃ¶r jag vet ingen annan bÃ¶na, som Ã¤r sÃ¥ friskt och frÃ¤sch var dag
 
                 E
ref 1   Du Ã¤r sÃ¥ vansinnit fin som en mogen apelsin, med en underbar tomatrÃ¶d
kind
        A                          E                F#                  B7
        Och helt i min smak Ã¤r din pÃ¤ronbak, som en Ã¤rta Ã¤r du lagom trind
                  E
        Du Ã¤r sÃ¥ frisk och kry har vacker pÃ¤rsikohy, med slanka sparrisben
spatserande pÃ¥ stan
        A                               E                          B7           
      E
        Och min plus bÃ¶rjar Ã¶ka nÃ¤r du svÃ¤nger dina lÃ¶kar, vill du ha utav
mig en banan?

             B7                           E        B7                   E
ver 2   FÃ¶rr man sprang och jaga hela nÃ¤tter, men det har blivit annat nu
            A                           E           F#               B7
        fÃ¶r jag har funnit det jag letat efter, ja min morot det Ã¤r du.
            B7                               E                    B7            
       E
        Och nÃ¤r andra drar omkring och raggar stumpor, och snackar benlÃ¤ngd
och midjemÃ¥tt
            A                       E                 B7                  E
        dÃ¥ fÃ¶redrar jag hellre dina pumpor, ja det Ã¤r sÃ¥nt som gÃ¶r livet
flott

                 E
ref 1   Du Ã¤r sÃ¥ vansinnit fin som en mogen apelsin, med en underbar tomatrÃ¶d
kind
        A                          E                F#                  B7
        Och helt i min smak Ã¤r din pÃ¤ronbak, som en Ã¤rta Ã¤r du lagom trind
                  E
        Du Ã¤r sÃ¥ frisk och kry har vacker pÃ¤rsikohy, med slanka sparrisben
spatserande pÃ¥ stan
        A                               E                          B7           
      E
        Och min plus bÃ¶rjar Ã¶ka nÃ¤r du svÃ¤nger dina lÃ¶kar, vill du ha utav



mig en banan?

            B7                     E              B7                     E
bridge  men kÃ¤rleken kan plÃ¶tsligt vÃ¤nda, och lik persiljan sakta vissna bort
             A                    E                  B7                       E
        och skulle du dig snart fÃ¶rÃ¤ndra, fÃ¥r du en varning av mig hÃ¤r helt
kort

                    E
ref 2   fÃ¶r blir du sur och tvÃ¤r som en citron ungefÃ¤r, likt en kokosnÃ¶t med
stenhÃ¥rt skal
        A                        E                    F#                   B7
        taggig och rivig som en oskalad kiwi, med en kropp som en avokado oval
                   E
        ja blir du butter och arg som en rutten papaj, ja slÃ¶ och slapp med
rynkiga organ
                     A                       E                     B7           
   E
        ja blir det gnÃ¤lliga toner finns det andra meloner som vill ha utav mig
en banan

http://xn--stndutblakk-m8a.com/


