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[Verse]
         D               A7
Jag ska be att fÃ¥ stÃ¤lla upp
         A7        D
med en visa om en tupp 
         D              A7
som var gammal och utsliten,
                   D
impotent och vÃ¤derbiten.
D7     G           D
HÃ¶nsen klagade och gnÃ¤llde
         G               A7
fÃ¶r han dem ej tillfredsstÃ¤llde.
          D           G
Dom skrev pÃ¥ en petition:
        A7              D
Ge vÃ¥r tupp fÃ¶rtidspension!
         D               A7
Vi vill ha en tupp med sting.
        A7             D
Den vi har han Ã¤r ju ding,
       D            A7
saknar lust och energi,
                      D
saknar allt vi Ã¤r fÃ¶rtjusta i.
D7     G           D
Skaffa oss en ny bemanning
         G               A7
annars fixar vi Ã¤ggstanning.
       D                 G
Se nu till att det sÃ¤tts fart
       A7              D
ty vi blir desperata snart.
          D               A7
Gammeltuppen fick nog och for
         A7        D
dit dÃ¤r inga hÃ¶nor bor.
           D              A7
Ingen grÃ¤t nÃ¤r han for hÃ¤dan,
                      D
en ny tupp var ordnad redan.
D7     G          D
HÃ¶nsen var sÃ¥ nyfikna sÃ¥, men
         G                  A7
det var lÃ¥ng leveranstid pÃ¥ den.
        D              G
Men dom fann sig i sin lott



        A7              D
fÃ¶r dom vÃ¤nta  pÃ¥ nÃ¥t gott.

          D               A7
TÃ¤nk, nÃ¤r tuppen Ã¤ntligt kom
         A7           D
hÃ¶nsen blev som galna dom!
           D                 A7
Vilken kam han har - nu stÃ¥r den!
                             D
Vilken nÃ¤bb - den e nog hÃ¥rd den!
D7     G             D
HÃ¶nsen flÃ¤ngde kring i yran,
         G          A7
tuppen hade ett bestyr, han
        D                 G
men som han var frisk och sund
          A7              D
fick vart hÃ¶ns en kÃ¤rleksstund.
           D          A7
Men lilla sÃ¶ta hÃ¶nan Agda
         A7            D
hon blev blÃ¥st pÃ¥ ovansagda.
              D            A7
Tuppen skulle just hoppa pÃ¥ na,
                     D
Agda titta ur Ã¶gonvrÃ¥rna
D7       G               D
men det blev ej som Agda trodde.
         G               A7
Tuppen bara stod och glodde
          D                G
tills han plÃ¶tsligt med en snÃ¤rt
        A7                D
slet en fjÃ¤der ur hennes stjÃ¤rt.
           D            A7
Agdas blod i pulsen brÃ¤nde,
         A7               D
hon stod still, men inget hÃ¤nde.
             D            A7
Flera veckor efter den dagen
                          D
var hon den enda oskulden i hagen.
D7     G           D
Varje dag i alla vÃ¤der
         G             A7
ryckte tuppen ut en fjÃ¤der
         D                   G
och en dag - det Ã¤r synd och skam
        A7            D
titta  Agdas rumpa fram.
             D             A7
Agda skÃ¤mdes och grÃ¤t och tjÃ¶t



          A7               D
var gÃ¥ng tuppen en fjÃ¤der snÃ¶t
         D                A7
och en dag blev det fÃ¶r mycket.
                          D
Agda svek fÃ¶r det inre trycket,
D7      G                 D
fÃ¶r sorgen och kÃ¤rlekskvalen.
         G                    A7
NÃ¤sta gÃ¥ng han kom, blev Agda galen
          D            G
och hon skrek ut i falsett
          A7          D
HÃ¶rru du din jÃ¤dra sprÃ¤tt! sa hon.
            D               A7
Nu vill jag ha ett Ã¤rligt svar
           A7          D
varfÃ¶r du mina fjÃ¤drar tar?
        D                  A7
VarfÃ¶r nobbar du mig i ett kÃ¶r
                            D
det du med dom andra hÃ¶nsen gÃ¶r?
D7     G             D
Tuppen svarade smÃ¥tt generat
         G               A7
Du, jag Ã¤lskar dig passionerat.
          D                 G
Allt du ber om det skall du fÃ¥
        A7                D
men jag vill ha dig naken dÃ¥!


