Gulleplutt

10-11-27

Intro

│Gm│Gm│Dm│Dm│F│F│

V1 En lång och mörk man, Rätt smal om midjan
Det har jag alltid önskat mej
Fast du är fel sort, En ljus och rundkort
Så har jag blivit kär i dej

│C│C│
│F│C│
│C│C│
│F│Dm G│

R1 Gulleplutt
När du kysser mej blir jag så snurrig
Gulleplutt
Kyss mej, kyss mej
Aja baja
Lugn i stormen, lugn i stormen
Lugn i stormen, ooh, lugn i stormen

│Gm│Gm│
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│Gm│Gm│
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Du vet hur det går till att få mej att gå i spinn
Så inte rör det mej, att du är lite trind, ahh

│NC│NC│
│NC│NC│

B Ba ba ba-ba, Ba ba ba-ba
Uhm, ba ba-ba
Du är allt som är bra för mej
Du är allt jag vill va' för dej
När du ler är du rar och du ger när du tar
Och jag ber dej bli kvar hos mej
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V2 Du är besvärlig, men du är härlig
Du har nånting som tänder mej
En aning mullig, men jättegullig
Med en frekvens som sänder mej
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R2 Gulleplutt
När du smeker mej blir jag så konstig
Gulleplutt
Smek mej, smek mej
Aja baja
Lugn i stormen, lugn i stormen
Lugn i stormen, ooh, lugn i stormen
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Är jag ett litet barn, så är du mitt Gröna Lund
Det spelar ingen roll att du är lite rund, ahh

│NC│NC│
│NC│NC│

Outro Ba ba ba-ba
Ba ba ba-ba, Gulleplutt
Uhm, ba ba-ba
Uhm, ba ba-ba, Baja baja
Ba ba-ba ba ba-ba ba-bam bam ba
Ba ba-ba ba ba-ba ba-bam bam ba
Da da da-dam
Da da da-ba, Oj oj-oj
Uhm, ba ba-ba
Uhm, ba ba-ba
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