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Hon håller sig undan mest hela natten
Kommer i gryningen tillsammans med katten
F#m
F#m7
H7
Var har du varit – får aldrig något svar
A

E

Fastän perfekt – hon har sina fläckar
Får vilda utbrott – smyger och gäckar
F#m
F#7
H7
Syns inte alls till ibland på många dar
A

G#m

Hennes kärlek den är så väldig
Helt enorm och rund och eldig –
F#m
F#7
H7
famnar hon mig i sin stora, mjuka barm
A

G#m

Hon kysser mig i morgonens timma
Letar sig fram genom mörker och dimma
F#m
F#7
H / C#° / D° / H7
Väcker mig varsamt och gör mig så jättevarm
A

A E

H7 E

F#m C#° G#

Nu kommer solen, soolen, so—ooo–len
A E
D#° C#m G#m C#m G#m C#m
Nu kommer solen, so—len, so—len
Hon är min moder och älskarinna
Denna fantastiska jättekvinna –
som jag delar med alla på hela vårt klot

Hon bryr sig aldrig om någons böner
Alla är lika – både döttrar och söner
har sitt liv på jorden på hennes villkor

Hon strålar och skiner milt överseende
Som Mona-Lisa med sitt eviga leende
Jag har ingenting alls att sätta emot

Vi kretsar runt om som sateliter
Och dyrkar henne med urgamla riter –
när det är dags att åter bli en ny vår

Hon är grym och går ej att beveka
Är kärleks-yster och älskar att smeka
Men frågar aldrig efter hur någon mår

På vintern gör hon dagarna korta
Himmelen gråter när hon är borta
Utan henne är allting tyst, mörkt och kallt

Hon är älskad och hatad och fruktad
Sticker du opp så blir du lätt tuktad
Att se i hennes ögon kan ge djupa sår

Hon får oss att hoppas och önska
Hon får jorden att blomma och grönska
Hon ger oss liv och näring – ja hon ger oss allt

Nu kommer solen, solen, so-olen...

Nu kommer solen, so-olen...

