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          D                                                        A7 
1 Du jaga’ bort min kära, de' har ’ru gjort för mej   

          A7                                                       D 
 Nu har jag sluta’ svära, de' har ’ru gjort för mej     

          D                                                   G 
 Du e’ så lätt å bära, de' har ’ru gjort för mej     

           G                  D           A7     D 
 Jag ser ’re som en ära, jag gillar dej!     

Refräng 
   D                                                                A7 
Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ’ru….för mej 

   A7                                                               D 
Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ’ru.…för mej 

   D                                                                G 
Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ’ru….för mej 

       G        D           A7    D 
Min lilla ukulele, jag gillar dej! 

2 Besannat mina drömmar, de' har ...   
 Jag sprack i mina sömmar, de' har ...     
 Musiken bara strömmar, de' har ...     
 Fast fingrarna dom ömmar, jag gillar dej     

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 

3 Jag frös och var en stel en, de’ har…   
 försökte finna felen, de' har ...     
 då knäppte nån på elen, de' har ...     
 till UKULELESPELEN, jag gillar dej!     

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 

4 Det händer att man duckar, de' har ...   
 sen sitter man å suckar, de' har ...     
 men spela så ’re kluckar, de' har ...     
 det ska nu alla uckar, jag gillar dej!       

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 

5 Jag börja’ dansa tango, de’ har…    
     sen prova’ jag fandango, de’ har… 
 men jag var ingen Django, de’ har…     
 Nu mår jag som en mango, jag gillar dej!     

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 

6 Förr tvingades jag stressa, de' har ...   
 jag gick på gym å pressa’, de' har ...     
 Vill nu till alla messa, de' har ...     
 Nej, skaffa en av dessa, jag gillar dej!     

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 

7 Nu glittrar mina tänder, de' har ...   
 i hjärtan tänder bränder, de' har ...     
 Jag fick så fina fränder, de' har ...     
 i jättemånga länder, jag gillar dej!     

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 

8 Jag föll för dej på raken, de' har ...   
 Säg har ’ru sett på maken, de' har ...     
 Dej utan är jag naken, de' har ...     
 Där gick jag rätt på saken, jag gillar dej!     

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 

9 Med dej så vill jag sticka, de' har ...   
 serverad på en bricka, de' har ...     
 Jag märkte hur ’re klicka, de' har ...     
 som mellan pojk och flicka, jag gillar dej!     

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 

10 En gång va’ ja’ en knäpp en, de’ har… 
jag brände alla skeppen, de’ har…     
Jag darrade på läppen, de’ har…     
ti’s du mej visa' greppen, jag gillar dej!     

Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 
Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 
Plinge-linge-ling-ling ding ding, de' har ... 
Min lilla ukulele, jag gillar dej! 


