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Great song 

Tycker de lÃ¥ter rÃ¤tt =)

Spela och sjung lÃ¥ngsamt de fÃ¶rsta raderna bara ett slag pÃ¥ varje ackord. 

          Dm           C   Bb        C      Dm    C   Bb 
Om man Ã¤r fÃ¶dd bland proletÃ¤rer och gÃ¶r narkotika affÃ¤rer 
    C       Dm   C           Bb      C       Dm       C         Bb      
och Ã¤r man redan en gÃ¥ng straffad sÃ¥ Ã¤r det lÃ¤tt att man blir haffad till
     A7
och frÃ¥n. 

                      Dm                       
Jag vill kÃ¤nna mig fri, fri, fri det Ã¤r min filosofi fi, fi. Kolla, kolla
G                      A
att jag Ã¤r en reko kille. 
Dm                                                    G 
Ã„ven om jag kanske sitter pÃ¥ kÃ¥ken i dag fÃ¥r ni hÃ¥lla med om att det var

inte dit jag ville.
 
     Bb                   Dm                    Bb            G                 
C 
Nej jag tar ett jobb pÃ¥ fÃ¶rsta bÃ¤sta stÃ¤lle. LÃ¤derfÃ¥tÃ¶lj och egen
telefon. 
 G                    C     G                    C 
NÃ¤r jag kommer hÃ¤r ifrÃ¥n. TÃ¤nkte jag mitt dumma fÃ¥n 
    G                           F          C        Bb              C 
Ã¥ trodde jag var stark men jag hamna i en park och levde pÃ¥ att sÃ¤lja... 
 Dm                 A      C                   G 
Haddellatten da da umpapa fÃ¥r man inte gÃ¶ra Ã¤r inte bra. 
 Dm                A       C                         G           A 
Haddellatten da da umpapa det var det jag sa det var inte bra umpapa. 

             Dm                                                G  
Vilken idioti,ti,ti att sÃ¤lja av ett parti ti, ti. Kolla kolla att jag har
                   A
mig sjÃ¤lv att skylla. 
Dm                                                   G 
Ã„ven om jag inte gillar lokalen sÃ¥ bra fÃ¥r ni hÃ¥lla med om att den har en

funktion att fylla. 
 Bb              Dm                 Bb              G                  C 
FÃ¥ngvÃ¥rden statuerar ett exempel, knÃ¤cker en kille sÃ¤tter en stÃ¤mpel pÃ¥ n.



    G                   C   G                   C 
SÃ¥ nÃ¤r jag kommer hÃ¤rifrÃ¥n vÃ¤rker det i hjÃ¤rtevrÃ¥n 
  G                           F           C        Bb               C 
sticker som en dolk nÃ¤r man trÃ¤ffar lite folk och meckar sig en redig... 
 Dm                 A      C                   G 
Haddellatten da da umpapa fÃ¥r man inte gÃ¶ra Ã¤r inte bra. 
 Dm                A       C                         G           A 
Haddellatten da da umpapa det var det jag sa det var inte bra umpapa. 

  Dm C Bb Dm C Bb 
            Dm    C     Bb        C        Dm C        Bb 
Men Ã¤r man hederlig istÃ¤llet och jobbar pÃ¥ i tjuvsamhÃ¤llet.
     C   Dm      C         Bb         C        Dm  C       Bb  
Och bara Ã¤r tillrÃ¤ckligt gniden, sÃ¥ blir man miljonÃ¤r med tiden i den
 A7
mÃ¥n... 

               G                  C    G                    C 
man Ã¶verhuvud taget kommer hÃ¤r ifrÃ¥n. Bara ta ett sparbankslÃ¥n. 
  G                          F            C       Bb 
Flytta till SkanÃ¶r slÃ¥ sig fram som fabrikÃ¶r och leva tills man... 

  C     Dm                                                      G  
Okej, okej, kej, kej ta och titta pÃ¥ mig, mig, mig. Kolla kolla att jag Ã¤r
                 A
redan mÃ¤rkt fÃ¶r livet. 
Dm                                                      G 
Ã„ven om jag kanske kommer i frihet en dag fÃ¥r ni hÃ¥lla med om att det Ã¤r

inte Ã¶verdrivet 
 Bb                 Dm                     Bb           G           C 
lÃ¤tt att va flitig, arbetsam och prÃ¤ktig. Lika bra jag kÃ¶r direkt i Ã¥n. 
    G                    C   G              C   G          
SÃ¥ nÃ¤r jag kommer hÃ¤r ifrÃ¥n i en stulen Amazon tar jag fÃ¶rsta dan till att
 F           A
dundra in i stan 
      Bb              C 
och slÃ¤ppa loss av bara... 
 Dm                 A      C                   G 
Haddellatten da da umpapa fÃ¥r man inte gÃ¶ra Ã¤r inte bra. 
 Dm                A       C                         G           A 
Haddellatten da da umpapa det var det jag sa det var inte bra umpapa.  

 


