
En hög med gamla ben F
https://www.youtube.com/watch?v=pYb8Wm6-QfA

intro  |1 2 |3 4 |3 3b |2 5 |
intromelodi         5  6   1  1    1   3    1  1   1   3    5

Esekiel han hittade en hög med gamla ben |1 |1 |
och tänkte att en vacker dag så står de upp igen, |5 |1 |
men först när alla benen satts ihop i nåt system! |1 |1 |
För så har Esekiel sagt. |5 |1 |

På fotbenen sitter det ett vristben      |1 |1 |
på vristbenet sitter det ett vadben    |1 |1 |
på vadbenet sitter det ett skenben      |1 |1 |

på skenbenet sitter det en knäskål      |1 |1 |
på knäskålen sitter det ett lårben      |1 |1 |
på lårbenet sitter det ett sittben      |1 |1 |
på sittbenet sitter det ett höftben      |1 |1 |
på höftbenet sitter det ett korsben      |1 |1 |
på korsbenet sitter det en ryggrad      |1 |1 |

på ryggraden sitter det ett skulderblad      |1 |1 |
på skulderbladet sitter det ett överarmsben |5 |1 |
på överarmsbenet sitter det ett armbågsben |1 |1 |
ett strålben och hela din hand |5 |1 |

och på ryggraden sitter alla revben |1 |1 |
på revbenen sitter det ett bröstben |5 |1 |
på bröstbenet sitter ett par nyckelben |1 |1 |
och skallbenet sitter längs upp |5 |1 |

Alla gamla ben skall upp och gå en vacker dag. |1 |1 |
Ja, alla gamla ben skall upp och gå en vacker dag. |5 |1 |
Om alla benen sitter där de sitter är det bra, |1 |1 |
för så har Esekiel sagt. |5 |1 |

På ryggraden sitter det ett korsben      |1 |1 |

på korsbenet sitter det ett höftben      |1 |1 |

på höftbenet sitter det ett sittben      |1 |1 |

på sittbenet sitter det ett lårben      |1 |1 |

på lårbenet sitter det en knäskål      |1 |1 |

på knäskålen sitter det ett skenben      |1 |1 |

https://www.youtube.com/watch?v=pYb8Wm6-QfA


på skenbenet sitter det ett vadben      |1 |1 |

på vadbenet sitter det ett vristben |5 |1 |
på vristbenet sitter alla fotben |1 |1 |
för så har Esekiel sagt. |5 |1 |


