
Band Zonder Banaan, Slijterij
't Was een mooie zomerochtend en ik liep heel gewoon
Door de winkelstraten van het plaatsje waar ik woon
Toen ik plots het idee kreeg om een steegje in te slaan
En zo kwam ik bij mijn favoriete winkel

Ik stond voor de etalage van het mooie ouwe pand
De eigenaar begroette me zoals elke goeie klant
Maar mijn blik passeerde hem want wat zag ik daar nou staan
Voor de schappen van m'n favoriete winkel

Refrein:
Ik keek je aan en wist niet wat ik zag
Die ogen en die welgevormde lach
En in je hand een mandje met daarin een fles Florijn,
Twee tequila en een kruikje rode wijn.

Op dat moment wist ik jij bent van mij
Jij bent de allermooiste van de hele slijterij
Diezelfde avond nog gingen we samen flink tekeer
Want ik luister naar mijn lusten maar jij lust er nog veel meer.

Na diverse uren van een vloeiend samenzijn
Vond jij de tijd nu rijp voor het kruikje rode wijn
En tegelijk met dat besluit stak jij je beide armen uit
Voor weer een greep in het welbewuste mandje

Maar je kon er net niet bij, dus je leunde op n been
Maar de voet daarvan schoot uit en jij viel over me heen
Plots in m'n armen lag je daar en toen gebeurde het zowaar
En ik dacht weer aan vanmiddag in die winkel

Refr.

Even later lagen wij daar uitgeteld maar zeer voldaan
En besloten toen om nooit meer uit elkaar te gaan
Met ons gezicht op half elf dachten we samen aan onszelf
En aan de mooie dingen die nog zouden komen.

Ik keek je aan en wist niet wat ik zag
Je was nog mooier zo dan overdag
En in je hand een mandje met daarin een fles Florijn
Maar geen tequila meer en ook geen rode wijn

Ja dat moment dat blijft me altijd bij
We vonden het perfect want ik vond jou en jij vond mij
Je schonk toen nog eens in en ik weet nog dat je zei
Op de lusten van de liefde en die ouwe slijterij (3 keer)
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